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    مقدِّمة  -أوالً  
التابعـة للجنـة اسـتخدام      ) اللجنـة الفرعيـة   (استعرضت اللجنـةُ الفرعيـة العلميـة والتقنيـة            -١

، ٢٠١٣، يف دورهتـا اخلمـسني، املعقـودة عـام           )اللجنـة  (الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية     
ــضا      ــات الف ــم املتحــدة للتطبيق ــامج األم ــشطة برن ــة   . ئيةأن ــة الفرعي ــشطة أنَّ والحظــت اللجن أن

مت اللجنـة الفرعيـة إىل اللجنـة توصـيةً          وقـدَّ .  قد أُجنزت علـى حنـو ُمـرض        ٢٠١٢الربنامج لعام   
. بأنـشطة الربنـامج األخـرى     هـت    إلقرارهـا، ونوَّ   ٢٠١٣ر تنفيـذها يف عـام       بشأن األنشطة املقـرَّ   

ــرَّ    ــة، أق ــى توصــية اللجن ــاًء عل ــش وبن ــة أن ــة العام ــام  ت اجلمعي ــامج لع ــا ٢٠١٣طة الربن  يف قراره
ــا يف إطــار        . ٦٧/١١٣ ــضطلع هب ــن األنــشطة امل ــات ع ــرفقني األول والثــاين معلوم ــرد يف امل وت

  .٢٠١٤ر تنفيذها يف عام  واألنشطة املقر٢٠١٣َّالربنامج يف عام 
    

    دة إىل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةالوالية املسَن  -ثانياً  
جـه برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات          أن يتَّ  ٣٧/٩٠معيةُ العامة، يف قرارها     رت اجل قرَّ  -٢

  :الفضائية صوب األهداف التالية
  دة؛تشجيع زيادة تبادل اخلربات احلقيقية اليت هلا تطبيقات حمدَّ  )أ(  
مـة   وتكنولوجيـا الفـضاء بـني البلـدان املتقدِّ    علـوم تشجيع املزيد من التعاون يف        )ب(  
  دان النامية وفيما بني البلدان النامية؛ النمو والبل
ــصاصيي      )ج(   ــدريب اختـ ــاالت لتـ ــامج للزمـ ــتحداث برنـ ــضاء  اسـ ــا الفـ تكنولوجيـ

  ؛قاًالتطبيقات الفضائية تدريبا متعمِّو
تنظـــيم حلقـــات دراســـية بـــشأن التطبيقـــات الفـــضائية املتطـــورة والتطـــورات    )د(  

 وتكنولوجيـا الفـضاء    بيقـات الفـضائية   اجلديدة للنظم، وذلك ملـديري وقـادة أنـشطة تطـوير التط           
  ؛ملستخدِّمي بعض التطبيقات احملدَّدةحلقات دراسية إىل جانب 

حفز منو نوى حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة، بالتعاون مع منظمـات األمـم               )ه(  
  صة؛أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو أعضاء الوكاالت املتخصِّ/املتحدة األخرى و

  علومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتطورة؛نشر امل  )و(  
ــة أو اختــاذ الترتيبــات لتوفريهــا بــشأن مــشاريع      )ز(   تــوفري خــدمات املــشورة التقني

  .صةالتطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول األعضاء أو أيِّ وكالة من الوكاالت املتخصِّ
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، خطــةَ العمــل الــيت اقترحتــها جلنــةُ     ٥٩/٢دت اجلمعيــةُ العامــة، يف قرارهــا   وقــد أيَّــ   -٣
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل تنفيذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة                 

اليونيــسبيس (الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية   
ومـات والكيانـات التابعـة      ت مجيـَع احلك   ثَّـ ؛ وح ) بـاء  - السادس، الباب   A/59/174 ()١(،)الثالث

يت تــضطلع الكيانــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري احلكوميــة الــ  وملنظومــة األمــم املتحــدة
 على تنفيـذ خطـة العمـل، علـى سـبيل األولويـة، مـن أجـل مواصـلة                    بأنشطة ذات صلة بالفضاء   

 إعــالن فيينــا :األلفيــة الفــضائية" الثالــث، وال ســيما قــراره املعنــون ونيــسبيستنفيــذ توصــيات الي
  )٢(".بشأن الفضاء والتنمية البشرية

    
    ه الربنامجتوجُّ  -ثالثاً  

يهـــدف الربنـــامُج إىل العمـــل، مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل، علـــى مواصـــلة التـــرويج   -٤
ــة     ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ــتخدام التكنولوجيـــات والبيانـــات الفـــضائية ألغـــراض التنميـ السـ

القــرار بفعاليــة التكلفــة واملنــافع  ي صــنَّاع عــن طريــق زيــادة وعــ املــستدامة يف البلــدان الناميــة،  
 اكتــساهبا؛ وإنــشاء أو تعزيــز القــدرة لــدى البلــدان الناميــة علــى اســتخدام  كــناإلضــافية الــيت مي

  . الرامية إىل نشر الوعي باملنافع املكتسبةالتواصلتكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز أنشطة 
عامـة يف التركيــز علـى جمـاالت خمتـارة ذات أمهيـة بالغــة      وتتمثَّـل اسـتراتيجيةُ الربنـامج ال     -٥

 يف غـضون فتـرة متتـد بـني       بلوغهـا للبلدان النامية، ووضع أهـداف ميكـن حتقيقهـا والعمـل علـى              
: واجملاالت املختـارة هـي كمـا يلـي    . سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتائج األنشطة السابقة   

تصاالت الساتلية اخلاصة بتطبيقات التعليم عـن ُبعـد          وإدارة املوارد الطبيعية، واال    البيئي،الرصد  
والتطبيـب عـن ُبعـد، واحلـّد مـن خمـاطر الكـوارث، واسـتخدام الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،                     
ومبادرة علوم الفـضاء األساسـية، وقـانون الفـضاء، وتغيُّـر املنـاخ، ومبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء                    

  .نسان للفضاء ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلألساسية،ا
املنــافع العَرضــية مــن تكنولوجيــا االســتفادة مــن هــات الربنــامج األخــرى ن توجُّوتتــضمَّ  -٦

 مشاركة الشباب يف األنشطة الفـضائية، وتـشجيع مـشاركة القطـاع الـصناعي               وتعزيز الفضاء،
  .اخلاص يف أنشطة الربنامج

───────────────── 

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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  :وجيري تنفيذ الربنامج من خالل ما يلي  -٧
لتعليم والتدريب من أجـل بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة مـن                توفري الدعم ل    )أ(  

  خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة؛
تنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية عــن تطبيقــات وتكنولوجيــا الفــضاء      )ب(  

  ألمد؛املتقّدمة، وكذلك برامج تدريـبية قصرية األمد ومتوسطة ا
ــدرات        )ج(   ــاء الق ــشطة بن ــد لتحــسني أن ــة األم ــادرات ذات خطــط طويل ــام مبب   القي

 اإلنـسان  جماالت علوم الفضاء األساسية، وتكنولوجيا الفضاء األساسية، وتكنولوجيا ارتياد           يف
  للفضاء؛
تعزيز برناجمه اخلاص بالزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد حبيـث يـشمل تـوفري                   )د(  

  شاريع رائدة؛الدعم لتنفيذ م
ــامج يف اجملــاالت ذات       )ه(   ــشطة الربن ــدة ملتابعــة أن دعــم أو اســتهالل مــشاريع رائ

  األولوية اليت هتتم هبا الدول األعضاء؛
تقـدمي خــدمات املــشورة التقنيـة، عنــد الطلــب، إىل الـدول األعــضاء واهليئــات      )و(  

  لوطنية والدولية ذات الصلة؛والوكاالت املتخّصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ا
  .حتسني سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء  )ز(  

 طويــل األمــد برنــامج، وهــي ١٩٩٠بــدأت مبــادرة علــوم الفــضاء األساســية يف عــام     -٨
يهدف إىل تطوير علوم الفلك والفـضاء مـن خـالل التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف هـذا امليـدان                      

 علـوم وقـد أسـهمت هـذه املبـادرة يف تطـوير            .  يف البلـدان الناميـة     نطاق العامل، وخـصوصاً   على  
 الدويل واإلقليمي مـن خـالل عقـد حلقـات عمـل سـنوية بـشأن               ستوينيالفضاء على امل  والفلك  

ــاء الشمــسية يف عــام      ــة للفيزي ــسنة الدولي ــوم الفــضاء األساســية، وتنظــيم ال ــذ ٢٠٠٧عل ، وتنفي
وأفضت مبادرة علـوم الفـضاء األساسـية إىل إنـشاء قبـاب             . ن طقس الفضاء  املبادرة الدولية بشأ  

 يف البلـدان     بطقس الفضاء، وخـصوصاً    خاصة أجهزة   وصفائف فلكية   مقاريبتركيب  فلكية و 
 ١٧ علـى الـصعيد العـاملي ضـمن     قيـد التـشغيل   جهـاز  ١ ٠٠٠ أكثـر مـن   ويوجد حالياً . النامية

  .أن طقس الفضاءصفيفة خمتلفة تابعة للمبادرة الدولية بش
 لـدعم بنـاء القـدرات يف    ٢٠٠٩وبدأت مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية يف عـام           -٩

ويف . تطوير تكنولوجيا الفـضاء مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى بعثـات الـسواتل الـصغرية          جمال  
 قُدِّمت علـى مـدار      عقب اختتام سلسلة من الندوات عن برامج السواتل الصغرية        ،  ٢٠١١عام  
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 جديـدة مـن النـدوات الدوليـة عـن تطـوير             ة يف غـراتس، بالنمـسا، بـدأت سلـسل         واتثالث سـن  
 علـى وضـع منـهاج    ٢٠١٢ يف عـام     وبـدأ العمـل   . ٢٠١٢تكنولوجيا الفضاء األساسية يف عـام       

وفيمـا يتعلـق   . دة الـسنوات دراسي بشأن هندسة تكنولوجيا الفضاء يف إطـار خطـة عمـل متعـدِّ          
 املـشترك بـني األمـم    مـد فيـذ برنـامج الزمـاالت الطويلـة األ       بفرص الزماالت الدراسية، اسـتمر تن     

املتحدة واليابان بشأن تكنولوجيات السواتل النانوية، الذي ُينفَّذ بالتعـاون مـع حكومـة اليابـان           
  .ومعهد كيوشو للتكنولوجيا

، وهـي هتـدف إىل      ٢٠١٠وبدأت مبـادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء يف عـام                 -١٠
الدويل يف رحالت الفضاء املأهولة واألنـشطة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء،              تعزيز التعاون   
 وبنــاء البلــدان مبنــافع اســتخدام تكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء وتطبيقاهتــا،   وزيــادة وعــي

وتـصل املبـادرة بـني شـركاء        . القدرات يف جماالت التعلـيم والبحـث اخلاصـة باجلاذبيـة الـصغرية            
دولية املعنية بالفضاء والكيانات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة والـدول              خمتلفني من األوساط ال   

 أُتيحــت مــع الــشركاء يف حمطــة الفــضاء الدوليــة،     إطــار مــن التعــاون الوثيــق   ويف . األعــضاء
 بنـشاطها العلمـي الرئيـسي، وهـو املـشروع املعـين             وتضطلع املبادرة حالياً  .  احملطة عن معلوماٌت

سلـسلة جتـارب بـرج      " للزمـاالت ُيـسمى       جديـداً   برناجمـاً  استهلت كما   بأجهزة انعدام اجلاذبية،  
ــ". اإلســقاط مبــادرة تكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان  الع علــى املزيــد مــن املعلومــات، انظــر  ولالطِّ
  ).ST/SPACE/62/Rev.1 (للفضاء

    
      أنشطة الربنامج  -رابعاً  

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

، مع التقدير أنَّ املراكز اإلقليمية لتـدريس        ٦٨/٧٥الحظت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها        -١١
علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، قـد واصـلت براجمهـا التعليميـة يف عـام                      

واتفقت على أنه ينبغي هلذه املراكز اإلقليمية أن تواصل موافاة جلنة استخدام الفـضاء              ،  ٢٠١٣
  .اخلارجي يف األغراض السلمية بتقارير عن أنشطتها

وقــد ُعِقــد االجتمــاع الــسادس جمللــس إدارة املركــز اإلقليمــي األفريقــي لتــدريس علــوم   -١٢
   األمــــم املتحــــدة، يف أبوجــــا، يف  باللغــــة اإلنكليزيــــة، املنتــــسب إىل- وتكنولوجيــــا الفــــضاء

يف اجمللـس    دولة أفريقية عـضواً    ١٣وشارك يف االجتماع ممثلون من      . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨
ض ، ونظـروا يف مـسائل متخَّـ       ٢٠١٠ اقترحه املركـز يف عـام        ذيحيث ناقشوا االتفاق املعدَّل ال    
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 وبرنـامج  ٢٠١٢ز لعـام  ، واعتمدوا التقرير املرحلي للمرك ٢٠١٢عنها اجتماع اجمللس يف عام      
، يف تـضمَّن   مـشتركاً كمـا اعتمـد جملـس اإلدارة بيانـاً      . ٢٠١٤-٢٠١٣عمله وميزانيتـه للفتـرة      

ــة أمــور،   ــاًء مجل ــيت حققهــا املركــز و  ثن ــاء القــدرات يف  دورهعلــى اإلجنــازات ال ــات بن  يف عملي
 الـنظم   بـشأن املنطقة، ودعم جهود املركز الرامية إىل استهالل برنامج جديد مدته تسعة أشـهر              

 يفـضي إىل نيـل      ٢٠١٣ برنـامج يف عـام       اسـتهالل  وإىل   ٢٠١٤العاملية لسواتل املالحـة يف عـام        
  .درجة املاجستري

وُعقد االجتماع الثامن عشر جمللس إدارة مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف                -١٣
 / تـشرين الثـاين    ٢١  آسيا واحملـيط اهلـادئ، املنتـسب إىل األمـم املتحـدة، يف بانغـالور، اهلنـد، يف                 

 يف  بلـداً ٣٥ مـن   طالبـاً ١ ٢٦٠املركز تـوىل تـدريب    أنَّ   ب وأحيط اجمللس علماً  . ٢٠١٣نوفمرب  
  طالبــا١١٥ًوُمــنح مــا جمموعــه .  مــن خــارج املنطقــة طالبــا٢٩ً اهلــادئ، وواحملــيطمنطقــة آســيا 

ن االستشعار عـن     بنجاح دورة الدراسات العليا ع     أمتوادرجة املاجستري يف التكنولوجيا بعد أن       
 االجتمـاع تقريـري األداء ومراجعـة احلـسابات اخلاصـني      وأقـرَّ . ُبعد ونظم املعلومـات اجلغرافيـة   

وانـضمت مجهوريـة إيـران      . ٢٠١٤، وكذلك برنامج عمله وميزانيته لعام       ٢٠١٣باملركز لعام   
  .دارة آسيا ينضم إىل جملس اإلغرباإلسالمية إىل جملس إدارة املركز وأصبحت أول بلد من 

 وحالـة ودعا الربنامُج مجيَع املراكـز اإلقليميـة إىل تقـدمي تقـارير عـن أنـشطتها التعليميـة               -١٤
الع علـى معلومـات وتقـارير وعـروض     وميكـن االطِّـ   . تشغيلها وعن آخـر التطـورات يف عملـها        

إيضاحية عـن أنـشطة املراكـز اإلقليميـة علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                       
)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html .(      ويرد ملخَّص هلذه التقارير يف الوثيقـة 

املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم :  القــدرات يف جمــال علــوم وتكنولوجيــا الفــضاءبنــاء"املعنونــة 
 إىل تلـك التقـارير      واستناداً). ST/SPACE/41 ("نتسبة إىل األمم املتحدة   وتكنولوجيا الفضاء، امل  
ــة وفَّ ــامج حبمــالت   وإىل مــواد تكميلي ــة، يقــوم الربن ــة ســنوية  تواصــلرهتــا املراكــز اإلقليمي  عاملي

 بأنــشطة هـذه املراكــز لـدى الــدول األعـضاء ومكاتــب برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي      للتوعيـة 
  .صلة بشؤون الفضاءوسائر الكيانات ذات ال

بـرامج  ليـة، مـن خـالل       احمل القدراتوما زال اهلدف العام للمراكز اإلقليمية هو تطوير           -١٥
، يف جمال البحوث والتطبيقات اخلاصـة باالستـشعار عـن ُبعـد ونظـم املعلومـات                 تعليمية متعّمقة 

، وعلــوم الفــضاء اجلغرافيــة، واألرصــاد اجلويــة الــساتلية واملنــاخ العــاملي، واالتــصاالت الــساتلية 
ــالف اجلــوي  ــة   ،والغ ــسواتل املالح ــة ل ــنظم العاملي ــذه    .  وال ــية هل ــاهج دراس ــد اســُتحدثت من وق

وجيـري إعـداد منـهج دراسـي       . التخصصات العلمية أثناء اجتماعات ُعقـدت يف إطـار الربنـامج          
  .منوذجي آخر برعاية األمم املتحدة يف جمال قانون الفضاء
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  إيفـاد  ،٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٣٠ إىل   ٢٨ارجي، من   ويسَّر مكتب شؤون الفضاء اخل      -١٦
بعثة تقييمية إىل جامعة بيهانغ يف بيجني استجابة القتراح قدَّمته حكومـة الـصني إلنـشاء مركـز              
إقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، تستــضيفه اجلامعــة حتــت إشــراف برنــامج األمــم   

تقيـيم بنجـاح وأسـفرت عـن توصـية بقبـول             ال أُجنـزت عمليـة   وقـد   . ئيةاملتحدة للتطبيقات الفضا  
  .عرض حكومة الصني إلنشاء مركز إقليمي يستضاف يف جامعة بيهانغ

مها املراكــز وتــرد يف املرفــق الثالــث معلومــات عــن دورات الدراســات العليــا الــيت تقــدِّ   -١٧
  .اإلقليمية اليت تتلقى الدعم يف إطار الربنامج

    
    برامج الزماالت الدراسية للتدريب  - ٢  

 حكومـة إيطاليـا، مـن خـالل معهـد البوليتكنيـك يف تورينـو                اسـتهلت ،  ٢٠٠٤يف عام     -١٨
ومعهد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فّرياريـس الـوطين للتقنيـات                   

 للدراسـات العليـا يف جمـال         شـهراً  ١٢ بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منـها         الكهربائية، عرضاً 
وقـد  . املية لـسواتل املالحـة والتطبيقـات املتـصلة هبـا للمتخصـصني مـن البلـدان الناميـة                  النظم الع 

وقـد  . ٢٠١٣أكتـوبر   /بدأت الدفعة العاشـرة مـن برنـامج الزمـاالت دراسـاهتا يف تـشرين األول               
نظمــات حكوميــة ملاختــار مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واملنظمــات الراعيــة مخــسة ممــثلني  

 من غامبيا وفييت نام للحصول علـى الزمـاالت الدراسـية يف معهـد               ةأكادمييومؤسسات حبثية و  
  .البوليتكنيك يف تورينو بإيطاليا

وواصل مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي وحكومـةُ اليابـان برنـامج الزمـاالت الدراسـية            -١٩
ــة،        ــسواتل النانوي ــات ال ــشأن تكنولوجي ــان ب ــة األمــد املــشترك بــني األمــم املتحــدة والياب الطويل

ــ ــادرة        بالتع ــشمولة مبب ــدرات امل ــاء الق ــشطة بن ــا يف إطــار أن ــد كيوشــو للتكنولوجي ــع معه اون م
، زاد عــدد املقبــولني للربنــامج مــن طــالبني إىل ٢٠١٣ويف عــام .  األساســية الفــضاءوجيــاتكنول

 مخسة مرشـحني، مـن      واختري. أربعة طالب لدرجة الدكتوراه وطالبني لدرجة املاجستري سنوياً       
،  بلـداً  ٢٨ مـن     مـؤهالً   متقـدماً  ٨٣وسـنغافورة والـسودان ومـصر، مـن بـني           أوكرانيا ورومانيـا    

 الطلبـات  لتقـدمي أمـا املوعـد النـهائي    . ٢٠١٣أكتوبر / يف تشرين األولعهددراساهتم بامل وبدأوا  
ر تفاصيل عـن إجـراءات تقـدمي    وتتوفَّ. ٢٠١٤يناير / كانون الثاين ٢٧ فهو   ٢٠١٤لربنامج عام   

  . ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيالطلبات على املوقع الشبكي
ــا   واســتهل  - ٢٠ سلــسلة جتــارب بــرج  " مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وحكومــة أملاني

السلـسلة عبـارة عـن برنـامج زمالـة جديـد            هذه  و. ٢٠١٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين  " اإلسقاط
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لتعاون م، با وهو يقدِّ . يرمي إىل املسامهة يف بناء قدرات الطالب من البلدان النامية وتثقيفهم          
لفضاء اجلـوي، إىل    ل واملركز األملاين    الصغرية التطبيقية واجلاذبية    ءمع مركز تكنولوجيا الفضا   

 يف بــرج يةالفريــق البحثــي املختــار الفرصــة إلجــراء جتاربــه اخلاصــة يف جمــال اجلاذبيــة الــصغر  
ن سلــسلة التجــارب مــن أربعــة إســقاطات أو     وســوف تتكــوَّ . اإلســقاط يف بــرميني، أملانيــا  

وسـوف ُتقبـل   . ، على التوايلية من اجلاذبية الصغران ثو١٠ و٥ تقابل حنو مقالعيةقات  إطال
وبـرج اإلسـقاط يف بـرمين عبـارة عـن خمتـرب أرضـي ذي أنبـوب         . الطلبات على أساس سـنوي    

إلجـراء دراسـات يف      ألمد قصري    ية وميكن أن يتيح اجلاذبية الصغر      متراً ١٤٦إسقاط بارتفاع   
ــة خمتلفــة  ــجمــاالت علمي ــديناميكا احلراريــ   مث ــراق وال ــسوائل واالحت ــاء ال  وعلــم املــواد  ةل فيزي
  .والتكنولوجيا احليوية

    
    مشاريع بناء القدرات يف البلدان النامية  - باء  

ــاء القــدرات  ٢٠١٢ مــشروع أجهــزة انعــدام اجلاذبيــة يف عــام   ســتهلا  -٢١  يف إطــار أنــشطة بن
 ويف إطار هذا املشروع، ُوزع عدد مـن أجهـزة           .املشمولة مببادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء     

 تظـر وُين. على مدارس ومؤسسات على نطـاق العـامل       ،  "كلينوستات"ى  سمَّحفز اجلاذبية الصغرية، تُ   
  فريدة للطـالب والبـاحثني كـي يرصـدوا الظـواهر الطبيعيـة يف ظـل ظـروف            ر املشروع فرصاً  أن يوفِّ 

همهم إجـراء املزيـد مـن الدراسـات يف جمـايل             اجلاذبيـة الـصغرية علـى األرض وأن يلـ          حتاكي ظروف 
ومـن أجـل تـوفري تعليمـات واضـحة للمعلمـني والطـالب بـشأن إجـراء                  . علوم وتكنولوجيا الفـضاء   

لتجـارب  ل على منو النبات باستخدام الكلينوستات يف املخترب املدرسـي، أُِعـدَّ دليـل املعلـم                 لتجاربا
كن احلصول عليه اآلن من املوقـع الـشبكي ملكتـب    ومي) ST/SPACE/63(الصغرية   يف اجلاذبية    النباتية

 اخــتريوقــد ). www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/zgip.html(شــؤون الفــضاء اخلــارجي   
ــسع عــشرة مدرســة ومؤســسة   ــدو   ت ــة للمــشاركة يف ال ــدان التالي ــن البل ــشروع  م ــن امل : رة األوىل م

 ، فييـت نـام    ، غانا ، العراق ، الصني ، شيلي ، تايلند ، باكستان ،)اإلسالمية-مجهورية( إيران   ،إكوادور
 الثانيـة مـن     ورة طلبـات االلتحـاق بالـد      ُيعلـن عـن فـتح بـاب تقـدمي         وسـوف   .  نيجرييا ، ماليزيا ،كينيا

  .٢٠١٤املشروع يف الربع األول من عام 
    

    ايا الفضاء وتطبيقاهتعلوم وتكنولوج  - جيم  
    الرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعية  - ١  

ُعقدت حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمـم املتحـدة وباكـستان حـول االسـتخدام           -٢٢
 إىل  ١١املتكامل لتكنولوجيات الفضاء مـن أجـل األمـن الغـذائي واملـائي، يف إسـالم أبـاد، مـن                     
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ــارس / آذار١٥ ــاركت). A/AC.105/1054 (٢٠١٣مــ ــها يف وشــ ــالمية رعايتــ ــشبكة اإلســ  الــ
 جلنة حبوث الفضاء والغـالف اجلـوي العلـوي    ا الفضاء، واستضافتهوجيااملشتركة لعلوم وتكنول  

تعزيـز  ) أ: (ومتثلـت أهـداف حلقـة العمـل يف مـا يلـي            . يف باكستان نيابة عن حكومة باكـستان      
ــدان علــى اســتخدام التكنولوجيــات والتطبيقــات واخلــ    ــصلةدمات واملعلومــات قــدرات البل  املت

ــع مــوارد امل    ــد مواق ــاهبالفــضاء مــن أجــل حتدي ــشواغل األمــن الغــذائي؛   ي    وإدارهتــا والتــصدِّي ل
 بالفـضاء واملنخفـضة التكلفـة املتاحـة     ومصادر املعلومات املتصلة تفحُّص التكنولوجيات   ) ب(و

ــدان النام      ــذائي يف البل ــن الغ ــاه واألم ــة االحتياجــات مــن املي ــة؛ ومــن أجــل تلبي ــهوض ) ج(ي الن
، واملـسامهة يف جهـود   جمايل األمن املائي والغـذائي   يفللتوعية العامةمببادرات تثقيفية ومبادرات  

 صـنَّاع القـرار وأوسـاط البحـوث واألوسـاط األكادمييـة             زيادة وعي ) د(؛ و فيهمابناء القدرات   
ــا الفــضاء   ــستخدمةاملهتمــة بتطبيقــات تكنولوجي ــصل  امل ــة،   ملعاجلــة القــضايا املت ــاه واألغذي ة باملي

  . تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف تلك اجملاالت)ه( ومية؛بالدرجة األوىل يف البلدان النا
ة ، املشكَّلة للنظر يف املـسائل والـشواغل املواضـيعية، عـدَّ           ةمت األفرقة العاملة الثالث   وقدَّ  -٢٣

وضـع معـايري متفـق عليهـا     ) ب(وحتسني مجع البيانات عن املناطق اجلبلية،      ) أ: (توصيات، منها 
 قاعــدة بيانــات عامليــة عــن اجلبــال اســتحداث) ج(لتبــادل البيانــات وإعــداد التقــارير؛ وعمومــاً 

 املــشاريع ووصــالت مؤديــة إىل البيانــات الثانويــة ونــواتج  فوقيــة بــشأنبيانــات وبوابــة تتــضمَّن 
لـيني باسـتخدام وسـائل      سد الفجـوة بـني األوسـاط األكادمييـة واملـستخدمني احمل           ) د(اخلرائط؛ و 

، هكمـا اتُّفـق علـى أنَّـ       . دة حلقات عمل وأحـداث حمـدَّ      بتنظيماإلعالم التقليدية واالجتماعية أو     
 القــدرات، توجــد حاجــة للتــدريب يف جمــاالت مثــل اســتخدام تكنولوجيــات   ءفيمــا خيــص بنــا

ــة، ومعاجلــة البيانــات وتطــوير التطبيقــات      ــاطق اجلبلي ــ اخلاصــةالفــضاء لرصــد املن ــاه، ومب ارد املي
  .ومنذجة الفيضانات ومنذجة اجلفاف واملياه اجلوفية

املتكاملـة  تطبيقـات  الوُعقد املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة وإندونيـسيا بـشأن       -٢٤
ــا الفــضاء  ل ــن    يف جمــالتكنولوجي ــري املنــاخ، يف جاكرتــا م  ٢٠١٣ ســبتمرب/أيلــول ٤ إىل ٢ تغ
)A/AC/.105/1049 .(ر باالشــتراك بــني مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واملعهــد  وُنظِّــم املــؤمت

ــة اجل  ــوطين للمالح ــةال ــم قدَّ    وي ــن دع ــتفاد م ــسيا، واس ــضاء يف إندوني ــضاء    والف ــة الف ــه وكال مت
تيسري املناقشات بـشأن الـسبل الـيت ميكـن          ) أ: (والتأم املؤمتر لتحقيق األهداف التالية    . األوروبية

تكنولوجيـا الفـضاء    ل  املتكاملـة  تطبيقـات السني اسـتفادهتا مـن      هبا للبلدان املتـأثرة بـتغري املنـاخ حتـ         
اسـتبانة البـدائل احملتملـة يف سـياق التكيـف مـع       ) ب( املنـاخ؛ و ري بـتغ القابليـة للتـأثر   لتقييم مدى   

حتـسني أوجـه التـآزر بـني وكـاالت ومنظمـات الفـضاء              ) ج(تغري املناخ وختفيف حدة آثـاره؛ و      
تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف ذلـك           ) د(ري املنـاخ؛ و   فيما يتعلق بـاجلهود ذات الـصلة بـتغ        
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ــدُّم ) ه(اجملــال؛ و ــة جبوانــب التق ــات واخلــدمات   راً احملــرز مــؤخَّ التوعي ــى صــعيد التكنولوجي  عل
 بالفــضاء الــيت ميكــن اســتخدامها لتقيــيم آثــار تغــري املنــاخ وتــأثريات املتــصلةومــوارد املعلومــات 

  .آلثارالتدابري املنفَّذة للحد من تلك ا
وأوصــى املــشاركون بإنــشاء قــسم خــاص يف املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء      -٢٥

إلكترونيـة  اخلارجي جلمع احتياجات احلكومـات، وعـرض أفـضل املمارسـات، وتـوفري روابـط                
ر منـهجيات    أن يـوفِّ    واملبادئ التوجيهية ذات الصلة؛ وميكن لذلك القـسم أيـضاً          باملواد املرجعية 

ــشأن اســ  ــة ب ــةتخدام التطبيقــات املتدرجيي ــيم  تكامل ــضاء لتقي ــا الف ــضعف جوانــب لتكنولوجي  ال
املـوارد املتاحـة عـن طريقـه سـوف تـساعد أيـضا علـى           أنَّ  وتصنيف تـأثريات تغـري املنـاخ، كمـا          

كمـا أوصـوا بـأن      . رصد نتائج تـدابري التكيـف والتخفيـف املنفَّـذة يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل                  
ــسري التفاعــل بــ   ــوىل املكتــب تي ــشاهدة  ني أصــحاب املــصلحة مــن أجــل تطــوير   يت ــات امل براجمي

 ملعاجلـة ، وإرسـاء سياسـات    يف هيئـة تـصويرية   ذات الـصلة  اجلغرافية لعرض املعلومات اجلغرافيـة    
 لقواعـــد البيانـــات الفـــضائية كطريقـــة لتيـــسري تبـــادل البيانـــات التحتيـــةبيانـــات تـــدمج الـــبىن ال

 لتعقُّــب تــأثريات تغــري املنــاخ علــى ئية الفــضاتطبيقــاتالواملعلومــات بــني الوكــاالت واســتخدام 
 الســتبانة الــسبل الــيت ميكــن هبــا     وكــان املــؤمتر واســطةً  .  يف مجيــع أحنــاء العــامل  لعــيشســبل ا

ــاملي       ــى النطــاق الع ــة عل ــسهم يف اجلهــود املبذول ــضائية أن ت ــة  حتــت للمعلومــات الف ــة جلن رعاي
  . اإلطارية بشأن تغري املناخ األمم املتحدةاملنشأة حديثاً واملعنية باتفاقيةالتكيف 

ن املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل             ووُعقدت حلقة العمل الثالثة والعـشر       -٢٦
للمالحة الفضائية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء مـن أجـل التنميـة االقتـصادية، يف بـيجني،                 

ر الــدويل الرابــع  املــؤمتيف مواكبــة، )A/AC.105/1048 (٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٢٢ إىل ٢٠مــن 
وشـارك يف تنظـيم حلقـة العمـل مكتـُب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                 .  الفـضائية  لمالحةوالستني ل 

واالحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية، بالتعـاون مـع األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية وجلنـة                     
لـة الفـضاء     يف رعاية حلقة العمـل وكا      وشاركت. أحباث الفضاء واملعهد الدويل لقانون الفضاء     

وناقش املـشاركون التكنولوجيـات والتطبيقـات       .  الصينية للمالحة الفضائية   ةاألوروبية واجلمعي 
املتــصلة واخلــدمات الــيت ميكــن أن تــساعد علــى تعظــيم املنــافع مــن اســتخدام وتطبيــق األدوات  

ال مـن    لدعم التنمية االقتصادية املـستدامة وتعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة يف ذلـك اجملـ                  بالفضاء
ــشرية    ــوارد الب ــة امل ــةخــالل تنمي ــاون اإلقليمــي     والتقني ــستويات، وحتــسني التع ــى خمتلــف امل  عل

  .، وتطوير البىن األساسية املناسبةالعاموالدويل، وإذكاء الوعي 
الزراعـة  ب املتعلقـة  ئيةتطبيقات الفـضا  استغالل ال ز الربنامج التقين حللقة العمل على       وركَّ  -٢٧
واشـتملت حلقـة    . إدارة الكـوارث  ب املتعلقةتطبيقات تكنولوجيا الفضاء    استخدام األراضي و  بو
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العمل على أربع جلسات تقنية، واجتماعني لفريقي عمل، ومناقشة مائـدة مـستديرة واحـدة     
ــة  مي التطبيقــاتتعــضيد مــستخِدضــرورة ) أ: (نت اســتنتاجات حلقــة العمــل وتــضمَّ. ختامي
 احملـددة وزيـادة التفـاعالت       ا وبيـان احتياجاهتـا    حتديد اجلهات املستخدمة ومساهت    منها   بوسائل

مي خـــدمات  ومـــع مقـــدِّ،والـــشراكات بـــني مطـــوري بيانـــات الفـــضاء واهليئـــات العموميـــة
ــهائي  ــهائيني أنفــسهم؛ و و االســتخدام الن  لواضــعي حضــرورة أن يوضَّــ ) ب(املــستخدمني الن

فـضائية مـن فوائـد    السياسات وصـنَّاع القـرار واجلمهـور العـام مـا تعـود بـه التكنولوجيـات ال          
ضرورة حل املشاكل واملعوقات القانونيـة فيمـا يتعلـق بتبـادل       ) ج(على التنمية االقتصادية؛ و   

ضـرورة بـذل اجلهـود مـن أجـل          ) د(البيانات مع املستخدمني النهائيني علـى أسـاس عـاملي؛ و          
ــاءب ــذائي وإدارة     نـ ــن الغـ ــي واألمـ ــتخدام األراضـ ــل اسـ ــيعية مثـ ــاالت مواضـ ــدرات يف جمـ  القـ

وأكَّـــد املـــشاركون أيـــضاً علـــى أمهيـــة التوحيـــد القياســـي للبيانـــات واملنتجـــات  . ارثالكـــو
 اخلاصـــة للمنتجـــات عامليـــة معـــايري بعـــدم وجـــوداملـــستخدمة يف إدارة الكـــوارث، وســـلَّموا 

  . املستخدمة يف إدارة الكوارثلفضائيةباملعلومات ا
حـول تـسخري تطبيقـات    وُعقدت حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وبـيالروس             - ٢٨

   إىل ١١تكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل حتقيـــق منــافع اجتماعيــة واقتــصادية، يف مينــسك، مـــن         
واستضافت حلقةَ العمل جامعةُ بيالروس     ). A/AC.105/1053 (٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥

نـت  وكا.  يف رعايتـها مؤسـسة العـامل اآلمـن      ت، وشـارك  يةبيالروسالكومة  احلاحلكومية نيابة عن    
تطبيقـات  ال إطـار برنـامج      املنظمـة يف   هي الرابعة ضـمن سلـسلة حلقـات العمـل             هذه حلقة العمل 

 من أجل التشجيع على استخدام تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا مـن أجـل حتقيـق منـافع                  ئيةالفضا
) أ: (فيمـا يلـي   لت أهـداف حلقـة العمـل        ومتثَّ. امية يف البلدان الن   اجتماعية واقتصادية، وخصوصاً  

 فائــدة علــى لــتدلَّلتــشارك يف املعلومــات عــن البحــوث والدراســات املتعلقــة بالتطبيقــات الــيت    ا
 التعـاون الـوطين     تعزيـز  املبادئ وآليات    معاجلة) ب(تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق منافع جمتمعية؛ و      

ت  منافع خمتلـف تطبيقـا     بيان) ج( الفضاء وتطبيقاهتا؛ و   يا تطوير تكنولوج  علىواإلقليمي والدويل   
  . مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةتكنولوجيا الفضاء يف جماالت األولوية اليت حدَّدها

ما تـضمنته حلقـة العمـل مـن جلـسات           مت يف   العروض اإليضاحية اليت قدِّ   ومن خالل     -٢٩
فيهـا حـول    املـشاركون  تباحثمناقشات عامة واجتماعات ألفرقة عاملة، وما عقدته من تقنية  

ــناالســتفادة  ــوارد    يف جمــاالت رصــد األرض م ــي وإدارة امل  اســتخدام األراضــي والرصــد البيئ
الطبيعية؛ وتطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي واملـائي؛ والـنظم العامليـة                    

 الفـضائية تطبيقات  ال؛ و ئيةعدات الفضا املنظم و ال املالحة واالتصاالت الساتلية؛ وتطوير      اتللسو
 يفتكنولوجيـا الفـضاء   االسـتفادة مـن     االت الطـوارئ؛ و   حلـ  والتـصدِّي ة الكـوارث    إدارب املتعلقة



 

12 V.13-88917 

 

A/AC.105/1062

الربامج الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية؛ وبناء القدرات يف علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء؛         
وأسـفرت مناقـشات األفرقـة العاملـة عـن عـدد مـن االسـتنتاجات                . والتعاون اإلقليمـي والـدويل    

ضرورة املواظبة علـى عقـد دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل قـصرية               : ا يلي والتوصيات، منها م  
وطويلـــة األمـــد بـــشأن تطبيـــق تكنولوجيـــات الفـــضاء يف خمتلـــف اجملـــاالت مـــن أجـــل تبـــادل   

 مـع الوكـاالت املناسـبة التابعـة لألمـم املتحـدة؛             ن، وذلـك بالتعـاو    واملبتكرةاملمارسات الفضلى   
أنــشطة عــن  املعلومــات مــن أجــل تــوفري اإلنترنــت ابــة مركزيــة علــى  ضــرورة إنــشاء بوَّ) ب(و

ضرورة دعـم   ) ج(البلدان النامية؛ و  ب املتعلقة وفرص التدريب ومبادرات بناء القدرات       التواصل
 املنتـسبة لألمـم املتحـدة، والنظـر يف          ءأنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضا       

تكنولوجيـات  ال الالزمة من أجـل نقـل        طواتاخلضرورة اختاذ مجيع    ) د(توسيع تلك الشبكة؛ و   
 دائـــرة البحـــث والتطـــوير والدراســـات األكادمييـــة إىل ميـــادينمـــن املتعلقـــة بالفـــضاء املناســـبة 

 دعـم إقليميـة   اتـب  إنـشاء مك بـسبل منـها  ذلك و وسلس، عاجلاملستخدمني النهائيني على حنو     
  .من أجل نقل تكنولوجيا الفضاء لتحقيق ذلك اهلدف

    
     الفضائية التمكينيةتولوجياالتكن  - ٢  

ُعقــدت حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وكرواتيــا بــشأن تطبيقــات الــنظم     -٣٠
 ٢٠١٣أبريــــل / نيــــسان٢٥ إىل ٢١كا، كرواتيــــا، مــــن شــــالعامليــــة لــــسواتل املالحــــة، يف با

)A/AC.105/1055 .(  ونظــم حلقــةَ العمــل مكتــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وكليــة الدراســات
 يف رعايـة حلقـة العمـل الواليـات          توشـارك .  كرواتيـا  كومـة حرية جبامعة رييكا نيابة عن ح     الب

واستـضافتها  ) من خالل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة        (املتحدة األمريكية   
ــة  ــة الدراســات البحري ــوفري منتــدى ميكــن     . كلي وكــان اهلــدف الرئيــسي حللقــة العمــل هــو ت

دة متعلقــة بــالنظم  التقنيــة بــشأن مــشاريع حمــدَّخــرباهتم وجتــارهبمأن يتبــادلوا يــه فللمــشاركني 
وعـالوة علـى   . العاملية لـسواتل املالحـة مـن خـالل عـروض إيـضاحية رمسيـة وحلقـات نقـاش             

صت حلقــة العمــل لوضــع خطــة عمــل إقليميــة تــسهم يف التوســع يف اســتخدام    ذلــك، ُخصِّــ
وتطبيقاهتــا، مبــا يف ذلــك إمكانيــة إنــشاء مــشاريع  حــة لــسواتل املالتكنولوجيــا الــنظم العامليــة 

كن للمؤسسات املهتمة أن تعمل فيها معاً علـى املـستوى الـوطين أو اإلقليمـي                 حمددة مي  ائدةر
  .أو على املستويني معاً

 جديـدة يف جمـال الـنظم العامليـة لـسواتل            تعليميـة توفري فـرص    أنَّ  إىل   املشاركون   وأشار  -٣١
ملستويات هو السبيل األفضل ملعاجلـة خمتلـف االحتياجـات يف جمـال الـنظم              املالحة على خمتلف ا   

. العاملية وضمان إجناز أنشطة بناء القدرات بكفاءة ومبا يعود بالنفع على مجيع الدول األعـضاء              
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كا هبـدف تـوفري اإلطـار لربنـامج      شـ  قيـد اإلنـشاء يف با       وحبثياً  علمياً  هناك خمترباً   أنَّ واكما الحظ 
تعليمي يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة لدراسـة الـديناميات احملليـة لطقـس              علمي وحبثي و  

  .الفضاء والغالف األيوين وأداء النظم العاملية
وُعقدت حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والـصني حـول تكنولوجيـا ارتيـاد                       -٣٢

). A/AC.105/1050 (٢٠١٣ســـبتمرب / أيلـــول٢٠ إىل ١٦اإلنـــسان للفـــضاء، يف بـــيجني، مـــن 
واستضافت حلقةَ العمل الوكالة الصينية للرحالت الفضائية املأهولة نيابة عن حكومـة الـصني،           

.  شـؤون الفـضاء اخلـارجي واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية              بوشارك يف تنظيمهـا مكتـ     
اليزيـا بـشأن   وجاءت حلقة العمل مبثابة امتداد الجتماع اخلرباء املـشترك بـني األمـم املتحـدة وم     

 تـشرين   ١٨ إىل   ١٤تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء الـذي ُعقـد يف بوتراجايـا، ماليزيـا، مـن                
واســتهدفت حلقــة العمــل تبــادل املعلومــات بــشأن ). A/AC.105/1017 (٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

، وحتديـد   ه واستكـشاف  بارتيـاد اإلنـسان للفـضاء     أحدث التطـورات واخلطـط املقبلـة فيمـا يتعلـق            
 املرتـادة للفـضاء للمـشاركة يف األنـشطة املتعلقـة باستكـشاف            الناهـضة فرص احملتملـة للبلـدان      ال

الفـــضاء، وزيـــادة التوعيـــة بـــني الـــدول األعـــضاء مبنـــافع تكنولوجيـــا ارتيـــاد اإلنـــسان للفـــضاء 
  .وتطبيقاهتا، وبناء القدرات يف جمال حبوث علوم اجلاذبية الصغرية وتدريسها

 اعتبـار استكـشاف اإلنـسان للفـضاء     بأنَّ من املمكن حلقة العمل  املشاركون يف  وسلَّم  -٣٣
 د العــامل، وبــضرورة تــشجيع مجيــع البلــدان، وخــصوصاً للبــشرية ميكــن أن يوحِّــ مــشتركاًهــدفاً

ــم      ــشاركة يف فه ــى امل ــة، عل ــدان النامي ــدالبل ــشتركة الستكــشاف    وحتدي ــافع امل ــداف واملن  األه
رة تكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء بــدور يف  مبــادضطلعوأُوصــي بــأن تــ. اإلنــسان للفــضاء

 استكــشاف اإلنــسان للفــضاء وبنــاء القــدرات مــن خــالل اســتبانة  علــىتيــسري التعــاون الــدويل 
دوائــر  احلكومــات واملؤســسات ووجــرى تــشجيع. فــرص التعــاون الــدويل وطــرح املقترحــات 

ــشاركة يف    ــى امل ــراد عل ــصناعة واألف ــسعىال ــس امل ــاملي الستكــشاف اإلن ــا و.  للفــضاءنا الع كم
ــز العمــل علــى عت احلكومــات واملؤســسات علــى اســتحداث قواعــد بيانــات   ُشــجِّ  نــشر لتعزي

 ذات الـصلة، وإرسـاء آليـات        واألنـشطة املعلومات وتبادهلا بشأن استكـشاف اإلنـسان للفـضاء          
  . املناهج الدراسية املالئمة لتشجيع علوم وتكنولوجيا الفضاءووضعتعليمية 

املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة بشأن تكنولوجيـا          وُعقدت الندوة     -٣٤
بعثــات الــسواتل الــصغرية مــن أجــل الــدول الناميــة املرتــادة للفــضاء، يف ديب،  : الفــضاء األساســية

). A/AC.105/1052 (٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ إىل ٢٠اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن 
ــة   ــدوة الثاني ــي الن ــت ه ــرَّ   وكان ــة املق ــدوات الدولي ــن الن ــسلة م ــادرة    يف سل ــار مب ــدها يف إط ر عق

تكنولوجيا الفضاء األساسـية يف املنـاطق الـيت ُتعـىن هبـا جلـان األمـم املتحـدة االقتـصادية ألفريقيـا،                       
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 القـدرات يف  اء دعـم بنـ  هبـدف ي، وغرب آسيا،     وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والكاريب     
 وتطبيقاهتــا يف ء الفــضاافــضاء األساســية والتــشجيع علــى اســتخدام تكنولوجيــجمــال تكنولوجيــا ال

  . اخلارجي ويف دعم التنمية املستدامةاجملاالت السلمية الستخدام الفضاء
 فيمـــا يتعلـــق بتطـــويرونـــاقش املـــشاركون آخـــر التطـــورات يف جمـــال بنـــاء القـــدرات    -٣٥

 وأشــار. تطــوير الــسواتل الــصغرية  بمــا يتعلــق منــها  تكنولوجيــا الفــضاء األساســية، وخــصوصاً 
يف جلنــة الــيت جــرت  املناقــشات  إىلاملــشاركون، ضــمن مجلــة مالحظــات وتوصــيات أخــرى،  

 اسـتدامة  األعمـال بـشأن      ولاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف إطـار بنـد جـد            
الفريـق العامـل املـشكَّل مبوجـب     أنَّ ، والحظوا كـذلك   يف األمد البعيد أنشطة الفضاء اخلارجي  

هذا البند من بنود جدول األعمـال سـوف يـضع جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة مـن                       
 اخلـاص  قطـاع أجل الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة وكيانـات ال      

 املـشاركون  وأوصـى . لتعزيز سالمة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي واسـتدامتها علـى املـدى الطويـل           
 األعــضاء يف دوهلــا بأنــشطة الــسواتل الــصغرية اتــصاالت مــع ممثلــي  اجلهــات املعنيــةري جتــبــأن 

 دى لـ  مـصاحل تلـك اجلهـات ومـسامهاهتا       الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة لـه لـضمان مراعـاة            
  .إعداد تقرير الفريق العامل ومبادئه التوجيهية

    
    علوم الفضاء  - ٣  

ة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا حــول بيانــات طقــس الفــضاء    ُعقــدت النــدو  -٣٦
التطلُّع إىل ما بعد املبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء، يف غـراتس، النمـسا،               : وأدواته ومناذجه 

، وُنظمــت بالتعــاون مــع األكادمييــة النمــساوية للعلــوم  ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٨ إىل ١٦مــن 
ــوم   ــة يواني ــدوة معاجلــة احلاجــة إىل    ). A/AC.105/1051 (للبحــوثوهيئ وكــان الغــرض مــن الن

متابعـة توصـيات املبـادرة الدوليــة بـشأن طقـس الفــضاء فيمـا خيـص مــدى تـوافر أجهـزة طقــس          
لفيـف مـن اخلـرباء      الفضاء، والتشارك يف البيانات، ومتطلبات النمذجة، وذلك من خالل مجـع            

ــدان متقدِّ  املتخصــصني يف ــدان نا  طقــس الفــضاء مــن بل ــة وبل ــم ــهم  ة،مي ــون وكــان مــن بين  ممثل
وكانـت هـي النـدوة العـشرين        .  األجهـزة وتـوفري البيانـات      اليت تتـوىل تـشغيل    للجهات الرئيسية   

  .١٩٩٤ضمن سلسلة الندوات املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا اليت ُتعقد منذ عام 
ــدداً     -٣٧ ــدوة ع ــشاركون يف الن ــدَّم امل ــة مواصــلة األنــ    وق ــن التوصــيات حــول كيفي شطة  م

بنـاء  أنـشطة  ، مبـا يف ذلـك    وتوسيع نطاقهااملستهلة يف إطار املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  
ــيم  ــةالقــدرات والتعل ــأنَّ . والتواصــل العاملي واصــل الــدول األعــضاء ووكاالهتــا   َتكمــا أوصــوا ب
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حبـوث   علـوم الفـضاء األساسـية و       اعتبـار  الوطنية املموِّلة للبحوث ذات الـصلة        يةوهيئاهتا الفضائ 
  . من بني جماالت التمويل ذات األولوية العمليةطقس الفضاء

    
    اخلدمات االستشارية التقنية والتعاون اإلقليمي  - دال  

عقدت اللجنةُ الدولية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة اجتماعهـا الثـامن يف ديب،                -٣٨
، )A.AC.105/1059 (٢٠١٣مرب نــوف/ تــشرين الثــاين١٤ إىل ٩اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن 

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ و١١ و٩واالجتمــاع احلــادي عــشر ملنتــدى مقــدِّمي اخلــدمات، يف 
ــ. ٢٠١٣ ــاين١٠ يف دت،وُعقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــول  ٢٠١٣نـ ــرباء حـ ــية للخـ ــة دراسـ ، حلقـ

من للجنـة   يف إطار االجتماع الثـا     التطبيقات العلمية والتكنولوجية للنظم العاملية لسواتل املالحة      
 وحبثـت اللجنـة املـذكورة النطـاق املقبـل لعملـها           . الدولية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        

 ووســائل تعزيـز مـسامهات املـستخدمني وزيـادة املعرفــة     بلوهيكلـها التنظيمـي يف املـستقبل وسـ    
حـول   الـرأي وتبادل املمثلون عـن قطـاع الـصناعة والقطـاع األكـادميي واحلكومـات               . بنشاطها

  .مدى توافق النظم العاملية لسواتل املالحة وقابليتها للتشغيل التباديل
ــة    -٣٩ ــة الدولي ــسواتل املالحــة  ومبقتــضى خطــة عمــل اللجن ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــز  املعني ، ركّ

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته األمانة التنفيذيـة هلـذه اللجنـة، علـى تـشجيع اسـتخدام                  
  دراسـة  ية لـسواتل املالحـة كـأدوات للتطبيقـات العلميـة، مبـا يف ذلـك               تكنولوجيات النظم العامل  

 األمـوال الـيت قدَّمتـها       متوقد استخد ). A/AC.105/1060(آثار طقس الفضاء على هذه النظم       
 بـشأن   الـيت نظمـت   العمـل ةيف دعـم حلقـ   املـذكورة  الواليات املتحدة من خالل اللجنة الدولية    

ــتــشغيل حمطــات   يف جوهانــسربغ، جنــوب والــيت عقــدت) AfricaArray (األفريقيــةصفائف ال
، وحلقة العمل بشأن تطبيـق بيانـات الـنظم    ٢٠١٣يناير / كانون الثاين  ١٨ إىل   ١٥أفريقيا، من   

، اليت ُعقـدت يف مركـز       يف العروض السفلى   على حبوث الغالف األيوين      املالحةالعاملية لسواتل   
، ٢٠١٣مـايو  / أيـار ١٧ إىل ٦ بإيطاليـا، مـن   عبد السالم الـدويل للفيزيـاء النظريـة، يف تريـسته،      

 / تـشرين األول ٢١ الـيت ُعقـدت يف نـريويب مـن          ٢٠١٣ الفـضاء لعـام      والدورة املدرسـية لعلـوم    
 حلقة دراسية تقنية حـول األطـر املرجعيـة      متوُنظ. ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   

بطـة الدوليـة للجيوديـسيا، ُعقـدت يف         يف املمارسة بالتعاون مع االحتـاد الـدويل للمـّساحني والرا          
وتناول املشاركون مسائل األطـر املرجعيـة وحتديـد         . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١مانيال يف   

  .الحةاملواقع الدقيق باستخدام النظم العاملية لسواتل امل
وقدَّم برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية مساعدة استشارية ودعماً مالياً للجنـة              -٤٠

ــتني مــن أجــل تنظــيم      ــشطة الفــضائية يف األرجن ــة لألن ــدورة املدرســية الوطني ــة   املتقدِّال ــة الثالث م
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 راسـات  إيكولوجيا االنتـشار الوبـائي، الـيت ُعقـدت يف معهـد مـاريو غـولتش للد                 علىللتدريب  
. ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٧مـايو إىل    / أيـار  ٢٧ يف كوردوبـا، األرجنـتني، مـن         املتقدِّمـة الفضائية  

إيكولوجيـا  دراسة  يب هبدف تعزيز استخدام األدوات الفضائية يف        ـ الربنامج التدري   هذا ظَِّموقد نُ 
مـه الربنـامج وكـاالت الفـضاء الوطنيـة واملؤسـسات       االنتشار الوبائي، وسـاعد الـدعم الـذي قدَّ        

  .الدورة من البلدان النامية يف املنطقة على املشاركة يف ألكادمييةالبحثية وا
نـامج يف التعـاون مـع األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية وجلنتـها املعنيـة           واستمر الرب   -٤١

وقــد . ببعثــات الــسواتل الــصغرية لتنظــيم سلــسلة مــن حلقــات العمــل بــشأن الــسواتل الــصغرية  
ُعقدت حلقة العمـل الرابعـة عـشرة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة              

 / أيلــول٢٤اتل الــصغرية يف خدمــة البلــدان الناميــة، يف بــيجني، يف الــسوحتــت عنــوان الفــضائية 
ــدويل للمالحــة الفــضائية    ٢٠١٣ســبتمرب  ــع والــستني لالحتــاد ال . ، يف إطــار انعقــاد املــؤمتر الراب

وقُـدِّمت يف االجتمـاع     .  مـشارك  ١٠٠وحضر حلقة العمل، اليت دامت نصف يوم، أكثـر مـن            
مها الــسواتل مهــا علــى املــسامهة الــيت ميكــن أن تقــدِّ   معظزركَّــمثانيــة عــروض إيــضاحية تقنيــة،  

الصغرية لدعم البعثات العلمية وبعثات رصـد األرض وبعثـات االتـصاالت، مـع التـشديد علـى                  
  .لبلدان الناميةل بالنسبةأمهية التعاون الدويل والتعليم والتدريب ومنافع تلك الربامج 

النــداو، بأملانيــا، -بلنــتسالــتقين جلامعــة وقــدَّم الربنــامج املــساعدة االستــشارية والــدعم   -٤٢
 حتــسني الــصحة موضــوعهواملعهــد الــوطين للــصحة، الــسلفادور، يف تنظــيم اجتمــاع افتراضــي   

والربامج املصمَّمة خصيـصاً للتعـرف       املنخفضة التكلفة    ة التكنولوجي  األساليب العامة من خالل  
وقـد ُعقـد االجتمـاع    . حديـد املواقـع   لتاملي املـوارد اسـتنادا إىل النظـام العـ    على املخاطر وحتديـد  

 خـرباء مـن أملانيـا وجنـوب     وأتاح التواصـل مـع  ،  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ و ٢٨يومي  
. أفريقيــا وســري النكــا والــسلفادور وكنــدا والنمــسا واهلنــد يف الوقــت احلقيقــي عــرب اإلنترنــت

ــيت اســتهلها   االجتمــاع وواصــل ــة ال ــادرة املتابع ــق العمــل املعــين ب  مب ــ فري ــابع  صحةال ــة الت  العام
فيمــا يتعلــق باســتحداث هنــج جمتمعــي مفتــوح للرعايــة   ) ٦فريــق العمــل (لليونيــسبيس الثالــث 

الــصحية عــن ُبعــد والتطبيــب عــن ُبعــد، ونــاقش املــشاركون اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف    
نـاقش  و.  الـسموم البيئيـة الفـضائي      املسائل املتعلقـة بالدراسـات الوبائيـة الفـضائية وبعلـم          معاجلة  

ــض  ــشاركون أي ــا وحتــديات   اامل ــار مزاي ــضة   اختب ــوم االجتماعــات املنخف ــق مفه  التكــاليف تطبي
 باسـتخدام تكنولوجيـات   كطريقة للتقليل إىل أدىن حد من نفقات سفر املـشاركني واملـتكلمني             

  .عرب اإلنترنتبالصوت والصورة التداول 
ج التطبيقــات الفــضائية  ويف إطــار مبــادرة تكنولوجيــا الفــضاء األساســية، دعــم برنــام        -٤٣

 تـشرين  ٢٤ و٢٣ الذي ُعقـد يف طوكيـو يف   ، اجلامعي للهندسة الفضائية لالحتاداالجتماع األول   
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 مـــن املؤســـسات واملنظمـــات يل إىل إجيـــاد جمتمـــع دو االحتـــادهـــدفيو. ٢٠١٣نـــوفمرب /الثـــاين
 تطـوير تكنولوجيـا   ليف جما واإلسهام يف بناء القدرات    ئيةندسة الفضا اهلاألكادميية املعنية بتدريس    

مـشاركة خـرباء مـن      واسُتخدم التمويل الذي وفره الربنامج لتسديد تكاليف        . الفضاء باجلامعات 
  .جامعات من بعض البلدان النامية يف االجتماع

 بـشأن قـانون الفـضاء والـنظم         جلستني خاصتني ونظَّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي        -٤٤
، علـى التـوايل، كأحـداث       ٢٠١٣ديـسمرب   /انون األول  كـ  ٤ و ٣العاملية لسواتل املالحة، يومي     

 / كــانون األول٥ إىل ٣مــصاحبة ملــؤمتر القيــادات األفريقيــة الرابــع، الــذي ُعقــد يف أكــرا مــن    
 قـانون الفـضاء علـى بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفـضاء،                  ةوركزت جلـس  . ٢٠١٢ديسمرب  

قتــضى املعاهــدات الدوليــة بــشأن  واجلوانــب القانونيــة للحطــام الفــضائي، والتزامــات الــدول مب  
الفضاء اخلارجي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه             

زت جلـسة الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة علـى           وركَّـ . يف األغراض السلمية من منظور أفريقي     
ائـد الـيت تعـود مـن هـذه          برامج التعليم والتدريب اخلاصـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة والفو             

الــربامج علــى البلــدان األفريقيــة، ومنــها املــشروعات املتعلقــة مبحطــات الــنظم العامليــة لــسواتل    
ــردد يف الوقــت احلقيقــي لدر   ــة الت ــوين الغــالف اســاتاملالحــة الثنائي ــاون  األي ــا، والتع  يف أفريقي

 وارد املرجعيـة لقـانون   املـ وأوصى املشاركون بأن توسِّع الدول من نطاق استفادهتا مـن           . الدويل
الفضاء املتاحة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأن تزيد مـن مـشاركتها يف جلنـة اسـتخدام                  

ــة القانونيــ    ــها الفرعي ــسلمية ويف جلنت ــك،  . ةالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال وعــالوة علــى ذل
 لتــدريس علــوم  التقنيــة اجلديــدة الــيت يولــدها املركــزان اإلقليميــان  املعــارُفُتعمَّــَمأوصــوا بــأن 

وتكنولوجيا الفضاء املنتسبان إىل األمم املتحدة، والكائنـان يف املغـرب ونيجرييـا، بفعاليـة علـى                  
  . لسواتل املالحةة وعلى أوساط البحث العلمي ذات الصلة بالنظم العاملياجلمهور العام

 عـن ُبعـد   وقدَّم الربنامج دعماً ماليـاً للجمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار              -٤٥
من أجل مساعدة عدد من املـشاركني مـن البلـدان الناميـة علـى حـضور املـؤمتر الـدويل التاسـع                       

 كـانون  ١١ إىل ٩للمعلومات اجلغرافية من أجـل إدارة الكـوارث، الـذي ُعقـد يف هـانوي مـن            
  .٢٠١٣ديسمرب /األول
ة للمالحـة الفـضائية   ر الربنامج مساعدة استشارية ودعما ماليا لألكادمييـة الدوليـ        كما وفَّ   -٤٦

   رؤســاء وكــاالت الفــضاء  ومــؤمتر قمــةاستكــشاف الفــضاء ب مؤمترهــا اخلــاصمــن أجــل تنظــيم  
  / كــانون الثــاين١٠ و٩بــشأن استكــشاف الفــضاء، املزمــع عقــدمها يف واشــنطن العاصــمة يــومي 

  .٢٠١٤يناير 
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    ةملخَّص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي  - هاء  
    ٢٠١٣أنشطة الربنامج املنفَّذة يف عام   -١  

مـؤمتر دويل واحـد، ومخـس    عقد ، ندوتان، و٢٠١٣ُنظمت يف إطار الربنامج، يف عام     -٤٧
  .وترد قائمة هبذه األنشطة يف املرفق األول. حلقات عمل

    
    ٢٠١٤أنشطة الربنامج املزمع تنفيذها يف عام   - ٢  

جتماعات والندوات وحلقـات العمـل املزمـع تنفيـذها يف           ترد يف املرفق الثاين قائمة باال       -٤٨
  .، مبا يف ذلك األهداف املنشودة منها٢٠١٤عام 

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

    ٢٠١٤- ٢٠١٢للفترة 
ملتاحـة لـدى املراكـز اإلقليميـة        ترد يف املرفق الثالـث قائمـة بـدورات الدراسـات العليـا ا               -٤٩

، ٢٠١٤-٢٠١٢لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، خالل الفتـرة            
  .تستغرق مدة كل منها تسعة أشهرو
    

    التربعات  -خامساً  
 الــدعم والتربعــات النقديــة والعينيــة املقّدمــة مــن الــدول   جوانــباســتفاد الربنــامج مــن  -٥٠

كوميـة  احلنظمـات   املقدَّمـة مـن امل    املـساعدة والتعـاون      أوجـه    ساهتا، وكذلك من  األعضاء ومؤس 
  . بنجاح٢٠١٣، يف تنفيذ أنشطته يف عام دوليةالقليمية واإلكومية احلوغري 
ــدعم          -٥١ ــة ال ــة التالي ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــضاء واملنظم ــدول األع ــدَّمت ال ــد ق وق

  :ايل على النحو الت٢٠١٣ألنشطة الربنامج يف عام 
ــة        )أ(   ــة والدولي ــشؤون األوروبي ــة لل قــدَّمت النمــسا، مــن خــالل وزارهتــا االحتادي

 يــورو لتغطيــة تكــاليف الــسفر اجلــوي ٢٧ ٠٠٠وواليــة ســترييا ومدينــة غــراتس، مبلغــاً قــدره  
الـــدويل للمـــشاركني، وتكـــاليف التنظـــيم احمللّـــي واملرافـــق، واإلقامـــة والطعـــام والنقـــل احمللّـــي  

ــد  ــشتركةوة للمــشاركني يف الن ــات طقــس الفــضاء     امل ــشأن بيان  بــني األمــم املتحــدة والنمــسا ب
التطلُّــع إىل مــا بعــد املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، الــيت ُعقــدت يف  : وأدواتــه ومناذجــه

  ؛)انظر املرفق األول (٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٦غراتس، النمسا، من 
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 لتنفيـذ مبـادرة تكنولوجيـا       دعمـاً  دوالر   ٧٠ ٠٠٠قدَّمت الـصني مبلغـاً قـدره          )ب(  
 وكــذلك حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة   ٢٠١٣ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء يف عــام  

  ؛٢٠١٤ يف عام املزمع عقدهاوالصني حول قانون الفضاء، 
 لتنفيــذ مبــادرة تكنولوجيــا  دوالر دعمــا١٠ً ٠٠٠قــدَّمت أملانيــا مبلغــاً قــدره    )ج(  

  ارتياد اإلنسان للفضاء؛
 لتنفيـذ مبـادرة تكنولوجيـا        دوالر دعمـاً   ٢٠ ٠٠٠قدَّمت اليابـان مبلغـاً قـدره          )د(  

  ارتياد اإلنسان للفضاء؛
 لتنفيــذ  دوالر دعمــا١٠ً ٠٠٠قــدَّمت اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبلغــاً قــدره   )ه(  

  ؛٢٠١٣أنشطة الربنامج يف عام 
ــذ خطــة   دوالر١٨٠ ٠٠٠قــدَّمت الواليــات املتحــدة مبلغــاً قــدره     )و(   ــة تنفي  بغي

نــشر أنــشطة عمــل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، مــع التركيــز علــى    
  بناء القدرات وأنشطة خمتارة ذات صلة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة؛واملعلومات 

ــامج تكــاليف     )ز(    حتمَّلــت احلكومــات املــضيفة لألحــداث املعقــودة يف إطــار الربن
التنظــيم احمللــي واملرافــق واإلقامــة والطعــام والنقــل احمللــي لــبعض املــشاركني مــن البلــدان الناميــة 

 مــن هــذه احلكومــات ٢٠١٣ الــدعم العــيين املقــدَّم يف عــام قيمــةقــدَّر تو). انظــر املرفــق األول(
   دوالر؛٥٧٨ ٠٠٠بنحو 

ملنظمـات  وفّرت الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضاء، وكـذلك ا           )ح(  
اإلقليمية والدولية، الرعاية من أجل حضور خرباء لتقدمي عروض إيضاحية تقنيـة واملـشاركة يف     

  ؛)انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة الفردية(مداوالت حول أنشطة الربنامج 
 يــورو بغيــة تنفيــذ خطــة ١٠٠ ٠٠٠قــدَّمت املفوضــية األوروبيــة مبلغــاً قــدره   )ط(  

لية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، مـع التركيـز علـى نـشر املعلومـات،                   عمل اللجنة الدو  
  وبناء القدرات، واألنشطة املختارة ذات الصلة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة؛

 ألنـشطة    دوالر دعمـاً   ٥٥ ٠٠٠قدَّمت وكالة الفضاء األوروبيـة مبلغـاً قـدره            )ي(  
  ؛) األولاملرفقانظر  (٢٠١٣يتها يف عام الربنامج اليت شاركت يف رعا

 يورو دعما حللقـة     ٢٠ ٠٠٠قدَّم االحتاد الدويل للمالحة الفضائية مبلغاً قدره          )ك(  
 األمم املتحدة حول استخدام تكنولوجيـات الفـضاء         بينه وبني العمل الثالثة والعشرين املشتركة     

، ٢٠١٣سـبتمرب   /ول أيلـ  ٢٢إىل   ٢٠من أجل التنمية االقتصادية، الـيت ُعقـدت يف بـيجني، مـن              
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 ممـن تلقّـوا متـويال التـسجيل اجملـاين يف املـؤمتر الـدويل الرابـع                   يف احللقة   مشاركاً ٢٣ لـ ووفَّر أيضاً 
  .والستني للمالحة الفضائية

    
    ٢٠١٥-٢٠١٤االعتمادات املالية وإدارة األنشطة خالل فترة السنتني   -سادساً  

  :، املشمولة هبذا التقرير، على النحو التايل٢٠١٤ام سوف ُتنفَّذ أنشطة الربنامج يف ع  -٥٢
، سـوف ُيـستخدم    يف إطـار امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة     .االعتمادات املالية   )أ(  
 الـيت وافقـت عليهـا       ،صة للزمـاالت واملـَنح الدراسـية يف امليزانيـة الربناجميـة           املوارد املخصَّ من بند   

-٢٠١٤ لتنفيذ أنـشطة الربنـامج خـالل فتـرة الـسنتني             لستنيالثامنة وا اجلمعية العامة يف دورهتا     
ولكـي  . ٢٠١٤ لتنفيـذ أنـشطة الربنـامج يف عـام            دوالر تقريباً  ٤٣٦ ٩٠٠، مبلغ قدره    ٢٠١٥

 مـن التمـاس     لـه يضطلع الربنامج على حنو فعَّال بالوالية املسندة إليه وبأنـشطته املوسَّـعة، ال بـدَّ                
ــستخدم تلــك الترب . ، دعمــا ألنــشطتهقــدَّم يف شــكل تربعــات ُي إضــايف، متويــل  عــاتوســوف ُت

  لتكميل ميزانية الربنامج العادية؛
 سـوف يـضطلع مكتـب     . فيها  ومسامهتهم ومشاركتهم  لألنشطة املوظفني   إدارة  )ب(  

ويف هـذا الـصدد، سـوف يقـوم     .  يف هـذا التقريـر  بياهنـا شؤون الفضاء اخلارجي باألنـشطة الـوارد    
صة ، ُتمـوَّل مـن اعتمـادات ميزانيـة الـسفر املخصَّـ             االقتـضاء  عنـد ،  بسفرياتموظفون من املكتب    

  . كذلك، حسبما قد تقتضيه الضرورة، من التّربعاتوُتموَّلللمكتب لفترة السنتني، 
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املرفق األول
      

 
 

  
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

 :
الندوات واملؤمترات وحلقات العمل 

  
املعقودة يف عام 

٢٠١٣
  

    

عنوان النش
اط 

ومكانه وتاريخ 
تنفيذه

  
البلد الراعي

  
املنظمة
 

الراعية 
  

املؤسسة
 

املضيفة 
  

الدعم التمويلي
  

عدد البلدان 
والكيانات 

املمثّلة
  

عدد 
املشاركني

  
رمز وثيقة التقرير

  

حلقة العمل 
الدولية 

املشتركة بني األمم 
املتحدة 

وباكستان 
حول 

اال
ستخدام 

املتكامل 
ل

تكنولوجيا الفضاء 
م

ن أجل األمن الغذائي 
واملائي

إسالم أباد  
  

١١
-

١٥ 
آذار

/
مارس 

٢٠١٣
 

باكستان
  

األمم املتحدة، 
والشبكة
 

اإلسالمية 
املشتركة لعلوم 

وتكنولوجيا الفضاء
 

جلنة حبوث 
الفضاء والغالف 

اجلوي العلوي 
الباكستانية

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

جالرعاية دعماً مالياً كامالً أو 
زئياً لـ

٣٣
 مشاركاً

 .
  

٤٢
  

١٠٨
  

A
/A

C
.105/1054

 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
وكرواتيا 

بشأن تطبيقات النظم العاملية 
لسواتل املالحة

باشكا، كرواتيا  
  

٢١
-

٢٥ 
نيسان

/
أبريل 

٢٠١٣
 

كرواتيا، 
الواليات 
املتحدة 
األمريكية

  

األمم املتحدة، 
واللجنة الدولية 

العاملعنية بالنظم 
املية لسواتل 

املالحة
  

كلية الدراسات 
البحرية جبامعة 
رييكا، كرواتيا

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً مالياً كامالً أو 
جزئياً لـ

١٥
 مشاركاً

 .
  

٢٦
  

٦٥
  

A
/A

C
.105/1055

 

املؤمتر الدويل 
وإندونيسيا املشترك بني األمم املتحدة 

بشأن 
ال

تطبيقات 
املتكاملة 

لتكنولوجيا
 الفضاء 

يف جمال 
تغري املناخ

  
جاكرتا

  
٢-

٤
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٣
 

إندونيسيا
  

األمم املتحدة، 
ووكالة الفضاء 

األوروبية
  

املعهد الوطين 
للمالحة اجلوية 

والفضاء يف 
إندونيسيا

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شاركة يف 
الر

عا
جزئياً لـية دعماً مالياً كامالً أو 

٢٢
 مشاركاً

.  

٣٣
  

١٦١
  

A
/A

C
.105/1049

 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا 
حول بيانات طقس
 

الفضاء وأدواته ومناذجه
 :

التطلُّع إىل ما بعد املبادرة الدولية بشأن 
طقس الفضاء

غراتس، النمسا  
  

١٦
-

١٨
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٣
 

النمسا
  

األمم املتحدة، 
ووكالة الفضاء 

األوروبية
  

الفمعهد أحباث 
ضاء التابع 

لألكادميية 
النمساوية للعلوم

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الراعية دعماً مالياً كامالً أو 
جزئياً لـ

٢٠
 مشاركاً

.  

١٣
  

٤٢
  

A
/A

C
.105/1051
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عنوان النش
اط 

ومكانه وتاريخ 
تنفيذه

  
البلد الراعي

  
املنظمة
 

الراعية 
  

املؤسسة
 

املضيفة 
  

الدعم التمويلي
  

عدد البلدان 
والكيانات 

املمثّلة
  

عدد 
املشاركني

  
رمز وثيقة التقرير

  

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
والصني حول تكنولوجيا ارتياد اإلنسان 

للفضاء
بيجني  
  

١٦
-

٢٠
 أيلول

/
سبتمرب
 

٢٠١٣
  

الصني
  

األمم املتحدة
 

الوكالة الصينية 
للرحالت 

الفضائية املأهولة
  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً مالياً كامالً أو 
جزئياً لـ

٢٥
 مشارك
.اً

  

٣٢ 
  

١٥٠
   

A
/A

C
.105/1050

 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية 

حول 
استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية 

االقتصادية
  

بيجني
  

٢٠
-

٢٢
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٣
 

الصني
  

األمم املتحدة، 
واالحتاد الدويل 

للمالحة الفضائية، 
ووكالة الفضاء 

األوروبية
  

اجلمعية الصينية 
للمالحة الفضائية

 
قّدمت األمم املتحدة 

واجلهات املشاركة يف 
الرعاية دعماً مالياً

 كامالً أو 
جزئياً لـ

٢٣
 مشاركاً

 .
كما 

تنازل 
االحتاد الدويل 
للمالحة الفضائية

 عن 
رسوم التسجيل يف املؤمتر 

الدويل 
للمالحة الفضائية
 

لـ
٢٣

 مشاركا
.  

٥٢ 
  

١٠٣
   

A
/A

C
.105/1048

 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات 
العربية املتحدة بشأن تكنولوجيا الفضاء 

األساسية
ب: 

عثات السواتل الصغرية من أجل 
الدول النامية املرتادة للفضاء

ديب، اإلمارات العربية املتحدة  
  

٢٠
-

٢٣
 تشرين األول

/
أكتوبر 

٢٠١٣
 

اإلمارات 
العربية املتحدة

  
األمم املتحدة 

  
مؤسسة اإلمارات 

للعلوم والتقنية 
املتقّدمة

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً مال
ياً كامالً أو 

جزئياً لـ
٣٣

 مشاركاً
  

٤٥
  

١٥٠
  

A
/A

C
.105/1052

 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
وبيالروس حول تسخري تطبيقات تكنولوجيا 

الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية 
واقتصادية

  
مينسك

  
١١

-
١٥

 تشرين الثاين
/

نوفمرب 
٢٠١٣

 

بيالروس
  

األمم املتحدة
 

 
جامعة بيالروس 

احلكوم
ية

  
قّدمت األمم املتحدة 

واجلهات املشاركة يف 
الرعاية دعماً مالياً كامالً أو 

جزئياً لـ
٢٣

 مشاركاً
  

٢٧
  

١٠٤
  

A
/A

C
.105/1053

 

  



 

V.13-88917 23 
 

A/AC.105/1062 

      املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

      ٢٠١٤والندوات وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف عام 
  اهلدف  املكان والتاريخ  ان النشاطعنو

اجتماع خرباء األمم املتحدة 
بشأن منافع حمطة الفضاء 

  من أجل الصحةالدولية 

   فيينا
 ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٠-١٩

 يف اجلدوىاملثبتة التركيز على تسخري التطبيقات الصحية 
؛ لصاحل السكان الذين يعانون من نقص اخلدمات الفضاء

ني وكاالت الفضاء وكيانات األمم وتيسري االتصال ب
السكان الذين يعانون املتحدة من أجل حتديد احتياجات 

 ومتطلباهتم؛ والبحث عن التكنولوجيات من نقص اخلدمات
تكنولوجيا ارتياد ، مبا يف ذلك  يف الفضاءاجلدوىاملثبتة 

، املطوَّرة من أجل حمطة الفضاء الدولية؛ اإلنسان للفضاء
  .ن املمكنة على تنفيذها ملنفعة العاملوتيسري سبل التعاو

املشترك بني املؤمتر الدويل 
 واملغرب حولاألمم املتحدة 

استخدام تكنولوجيا الفضاء 
 من أجل إدارة املياه

   الرباط
  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤-١

  كيفية اليت ميكن أن تسهم هبا تكنولوجيا الفضاء ال ةمناقش
ذلك مكافحة التصحر يف حتسني إدارة موارد املياه، مبا يف 

وضمان سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة وإدارة 
 وسوف تتمثل .الطوارئ املتصلة باملياه يف البلدان النامية

تعزيز قدرات البلدان ) أ: (األهداف الرئيسية للمؤمتر فيما يلي
فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات والتطبيقات واخلدمات 

ضاء من أجل حتديد مواقع موارد املياه  بالفاملتصلةواملعلومات 
تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف ذلك ) ب(؛ ووإدارهتا
 إذكاء وعي صنَّاع القرار والدوائر البحثية) ج(اجملال؛ و

تطبيقات بأوجه االستفادة من واألوساط األكادميية 
القضايا املتصلة باملياه، بالدرجة يف معاجلة تكنولوجيا الفضاء 

النهوض مببادرات تثقيفية ) د( يف البلدان النامية؛ واألوىل
، إىل إدارة املوارد املالية يف جمال للتوعية العامةومبادرات 

  .لك اجملالذبناء القدرات يف جانب عمليات ل
املشتركة بني عمل الحلقة 

واالحتاد الروسي  األمم املتحدة
تطبيقات النظم العاملية  حول

  لسواتل املالحة

  سك، االحتاد الروسيكراسنويار
 ٢٠١٤مايو /أيار ٣٠-٢٦

تناول استخدام النظام العاملي لسواتل املالحة اخلاص 
باالشتراك مع غريه من النظم ) غلوناس(باالحتاد الروسي 

العاملية لسواتل املالحة فيما خيص النقل واالتصاالت، 
والطريان، واملسح، والبيئة والكوارث، والتطبيقات املتنقلة 

ة الدقة؛ ومناقشة تأثريات طقس الفضاء على النظم العالي
العاملية لسواتل املالحة؛ وتشجيع زيادة التعاون على تطوير 
الشراكات وشبكات النظم العاملية لسواتل املالحة كجزء 

  .من األطر املرجعية اإلقليمية
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  اهلدف  املكان والتاريخ  ان النشاطعنو

الندوة املشتركة بني األمم 
علوم املتحدة والنمسا حول 

  لفضاءا

  غراتس، النمسا
 ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٨-١٦

دعوة خرباء ذائعي الصيت يف جمال علوم الفضاء تغطي 
ختصصاهتم أوسع نطاق ممكن من جماالت علوم الفضاء ملناقشة 

دور علوم الفضاء يف األنشطة املقبلة لربنامج األمم املتحدة 
وعلى وجه اخلصوص، استعراض . للتطبيقات الفضائية

ار مبادرة علوم الفضاء األساسية األنشطة السابقة املنفذة يف إط
والتماس مسامهات بشأن مواضيع وأنواع األنشطة اليت ميكن 

االضطالع هبا يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات 
  .الفضائية لتشجيع التعاون الدويل يف جمال علوم الفضاء

حلقة العمل املشتركة بني 
األمم املتحدة واالحتاد الدويل 

تسخري ئية حول للمالحة الفضا
تكنولوجيا الفضاء من أجل 

حتقيق منافع اجتماعية 
  واقتصادية

   كندا، تورونتو
سبتمرب / أيلول٢٨-٢٦

٢٠١٤ 

 التكنولوجيات والتطبيقات واملعلومات واخلدمات مناقشة
الفضائية اليت تسهم يف برامج التنمية االقتصادية 

يقات ، مع التركيز أساسا على التطباملُستدامة واالجتماعية
عن األوبئة ودراسة عن ُبعد البحرية وتوفري الرعاية الصحية 

ُبعد؛ وزيادة الوعي بني صنَّاع القرار وممثلي األوساط 
البحثية واألكادميية بأوجه االستفادة من تطبيقات 

تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق التنمية االقتصادية؛ وتفحُّص 
ضاء املنخفضة التكنولوجيات وموارد املعلومات املتصلة بالف

التكلفة يف اجملاالت املواضيعية اآلنفة الذكر املتاحة من أجل 
تلبية احتياجات التنمية االقتصادية يف البلدان النامية؛ 
والنهوض مببادرات تثقيفية ومبادرات للتوعية العامة 

واملسامهة يف عمليات بناء القدرات يف تلك اجملاالت؛ 
  .وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي

حلقة العمل املشتركة بني 
وإكوادور حول األمم املتحدة 

  تسخري تكنولوجيا الفضاء 
  من أجل التنمية املستدامة 

يف املناطق اجلبلية من بلدان 
  األنديز

   كيتو
/ تشرين األول ١٧-١٣

  ٢٠١٤أكتوبر 

مناقشة الكيفية اليت ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تساهم هبا 
امة يف املناطق اجلبلية، مع التركيز يف حتقيق التنمية املستد

وهتدف حلقة العمل ما . بصورة خاصة على بلدان األنديز
تقييم التقدم احملرز مؤخرا يف استخدام االستشعار ) أ: (يلي

عن ُبعد وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يف الزراعة 
تتبع حاالت حالة النظم ) ب(يف البيئات اجلبلية؛ و

ة الفريدة اليت ال توجد سوى يف املناطق اجلبلية اإليكولوجي
تعقُّب التغريات يف املورفولوجية اجلبلية ) ج(من العامل؛ و

اليت حتدث بسبب عوارض خطرية مثل االهنيارات األرضية 
والتحركات الكتلية والتغريات يف الغطاء األرضي ذات 

 تعزيز التعاون) د(الصلة بالزراعة واملمارسات التعدينية؛ و
الدويل واإلقليمي بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء لتعزيز 

زيادة الوعي بني ) ه(التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ و
صنَّاع القرار بدور املناطق اجلبلية يف حتقيق التنمية 

النهوض مببادرات تثقيفية ومبادرات ) و(املستدامة؛ و
  .للتوعية العامة بشأن املناطق اجلبلية
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دوة املشتركة بني األمم الن
حول واملكسيك املتحدة 

 تكنولوجيا الفضاء األساسية

   باخا كاليفورنيا، املكسيك
أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢٠

٢٠١٤  

 تطوير والقائمة يف جمالتحديات الفرص والمناقشة 
 وسبل بناء القدرات والتعاون الدويل يف تكنولوجيا الفضاء

أنشطة السواتل الصغرية ، وخصوصا فيما يتصل بذلك اجملال
مع التركيز على احتياجات البلدان يف أمريكا الالتينية 

  .ي والكاريب
حلقة العمل املشتركة بني 

والصني بشأن األمم املتحدة 
 قانون الفضاء

   بيجني
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين

تعزيز فهم معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء 
وتنفيذها، والتشجيع على تبادل املعلومات اخلارجي وقبوهلا 

 والسياسات الوطنية املتعلقة بالفضاء، والنظر التشريعاتعن 
. اجتاهات قانون الفضاء الدويل والتحديات املاثلة أمامهيف 

التنظيمية واملؤسسية اجلوانب كما ستتناول حلقة العمل 
ستخدام البيانات اجلغرافية املستقاة من الفضاء ألغراض ال

احلّد من خماطر ، وخصوصا يف جمال التنمية املستدامة
  . وإدارة الكوارثالكوارث

حلقة العمل املشتركة بني 
ومركز عبد األمم املتحدة 

السالم الدويل للفيزياء النظرية 
حول استخدام النظم العاملية 
لسواتل املالحة يف التطبيقات 

 العلمية

  تريسته، إيطاليا
ديسمرب / كانون األول٥-١

٢٠١٤  

تطبيقات، مع التركيز على االستكشاف المناقشة أحدث 
النظم العاملية لسواتل املالحة، العلمي لبيئة األرض باستخدام 

واستعراض املبادرات اجلارية واملعتزمة وكذلك الربامج 
البحثية اجلديدة اليت تستخدم القياسات األرضية والفضائية 

اهر الطقسية يف للنظم العاملية لسواتل املالحة لرصد الظو
  .الغالف األيوين والفضاء، وخصوصا يف البلدان النامية
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      املرفق الثالث
  بة س علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتاملراكز اإلقليمية لتدريس    

 للفترة الُعليااجلدول الزمين لدورات الدراسات : إىل األمم املتحدة
      ة كل منها تسعة أشهرمدَّ، و٢٠١٤-٢٠١٢

      كز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئمر  - ١  
  النشاط  املكان  السنة

  ،املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد ٢٠١٣-٢٠١٢
  ، اهلند ديهرادون

ة عشرة للدراسات العليا يف جمال بعالدورة السا
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  لفضائية، مركز التطبيقات ا ٢٠١٣-٢٠١٢
  أمحد أباد، اهلند

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف جمال 
  األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

  خمترب البحوث الفيزيائية،  ٢٠١٣-٢٠١٢
  أمحد أباد، اهلند

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف جمال علوم 
  الفضاء والغالف اجلوي

   ،عار عن ُبعداملعهد اهلندي لالستش ٢٠١٤-٢٠١٣
  ، اهلندديهرادون

 عشرة للدراسات العليا يف جمال الثامنةالدورة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  مركز التطبيقات الفضائية،  ٢٠١٤-٢٠١٣
  أمحد أباد، اهلند

 للدراسات العليا يف جمال التاسعةالدورة 
  االتصاالت الساتلية

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

  النشاط  املكان  السنة

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

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

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

 للدراسات العليا يف جمال التاسعةالدورة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة حممد  ٢٠١٤-٢٠١٣
  اخلامس، أكدال، الرباط

 للدراسات العليا يف جمال الرابعةالدورة 
  املياألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ الع

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة حممد  ٢٠١٤-٢٠١٣
  اخلامس، أكدال، الرباط

 للدراسات العليا يف جمال العاشرةالدورة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة حممد  ٢٠١٤-٢٠١٣
  اخلامس، أكدال، الرباط

النظم العليا يف جمال  للدراسات األوىلالدورة 
  العاملية لسواتل املالحة
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      ليزيةالنك باللغة ا- املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء   - ٣  
  النشاط  املكان  السنة

  جامعة أوبافيمي أولوو،  ٢٠١٢
  يل إيفه، نيجريياأ

 للدراسات العليا يف جمال العاشرةالدورة 
   ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار عن ُبعد

  جامعة أوبافيمي أولوو،   ٢٠١٢
  يل إيفه، نيجريياأ

للدراسات العليا يف جمال التاسعة الدورة 
  االتصاالت الساتلية

  جامعة أوبافيمي أولوو،   ٢٠١٢
  يل إيفه، نيجريياأ

 للدراسات العليا يف جمال اخلامسةالدورة 
  األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

  جامعة أوبافيمي أولوو،   ٢٠١٣
  يل إيفه، نيجريياأ

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

  جامعة أوبافيمي أولوو،   ٢٠١٣
  يل إيفه، نيجريياأ

 للدراسات العليا يف جمال العاشرةالدورة 
  االتصاالت الساتلية

  فيمي أولوو، جامعة أوبا  ٢٠١٣
  يل إيفه، نيجريياأ

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال علوم 
  الفضاء والغالف اجلوي

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

  النشاط  املكان  السنة

و املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سانتا مارّيا، ري  ٢٠١٢
  غراندي دو سول، الربازيل

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات   ٢٠١٢
  واإللكترونيات، تونانتسينتال، بويبال، املكسيك

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال 
  ةاالتصاالت الساتلي

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات  ٢٠١٣-٢٠١٢
  واإللكترونيات، تونانتسينتال، بويبال، املكسيك

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات  ٢٠١٤-٢٠١٣
  سينتال، بويبال، املكسيكواإللكترونيات، تونانت

 للدراســات العليا يف جمال الثامنةالدورة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

    
      مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف غرب آسيا  - ٥  

  النشاط  املكان  السنة

ســات العليا يف جمال  للدرااألوىلالدورة   ، عمَّاناملركز اجلغرايف امللكي األردين ٢٠١٥-٢٠١٣
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  


