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أوال-  مقدمة 
 
 

اســتعرضت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضـــاء  -١
اخلارجي يف األغراض السـلمية، يف دورـا الثامنـة والثالثـني املعقـودة يف عـام ٢٠٠١، أنشـطة 
برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة. والحظـــت اللجنــة الفرعيــة أن أنشــطة الربنــامج 
لعام ٢٠٠٠ قد أجنـزت علـى حنـو مـرض. وبنـاء علـى توصيـة اللجنـة، أقـرت اجلمعيـة العامـة، 
يف قرارهـا ١٢٢/٥٥ املـؤرخ ٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، أنشـطة الربنـامج املقـررة لعــام 

 .٢٠٠١

ــة اىل اللجنـة، بغيـة احلصـول علـى موافقتـها، توصيـة بشـأن  وقدمت اللجنة الفرعي -٢
األنشطة املقررة لعام ٢٠٠١، وأحـاطت علمـا بأنشـطة الربنـامج األخـرى. ومـن املزمـع تنفيـذ 
األنشــطة كلــها كجــزء مــن التوصيــات الصــادرة عــن مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعـــين 
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــــراض الســـلمية (اليونيســـبيس الثـــالث) 
واملتعلقــة بالتطبيقــــات الفضائيـــة، حســـبما اقترحـــه خبـــري التطبيقـــات الفضائيـــة يف تقريـــره 
ــــا الســـابعة  املقــدم اىل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دور (A/AC.105/730)

ـــع ــا  والثالثـني يف عـام ٢٠٠٠. وتـرد يف املرفقـني األول والثـاين ملخصـات لألنشـطة املضطل
ـــرد أدنــاه  ضمـن اطـار الربنـامج يف عـام ٢٠٠١ واألنشـطة املزمـع تنفيذهـا يف عـام ٢٠٠٢. وت

األنشطة املقترحة لعام ٢٠٠٣. 
 
 

ـــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  واليـة برن ثانيا-
الفضائية 

 

وسـعت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٩٠/٣٧ املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديســـمرب  -٣
١٩٨٢، واليــة برنــامج األمــم املتحــــدة للتطبيقـــات الفضائيـــة لكـــي تشـــمل، علـــى وجـــه 

اخلصوص، العناصر التالية: 

ـــادل اخلــربات احلقيقيــة الــيت هلــا تطبيقــات  التشـجيع علـى زيـادة تب (أ)
حمددة؛ 

التشجيع على املزيد من التعـاون يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء بـني  (ب)
البلدان املتقدمة والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛ 

ـــــا  اســـتحداث برنـــامج زمـــاالت لتدريـــب أخصـــائيي التكنولوجي (ج)
والتطبيقات الفضائية تدريبا متعمقا؛ 

تنظيـــم حلقـــات دراســـية بشـــأن التطبيقـــات الفضائيـــة املتقدمـــــة  (د)
والتطـورات اجلديـدة يف النظـم، لصـاحل مديــري وقــادة أنشــطة التطبيقــات الفضائيــة وتطويــر 

التكنولوجيا، فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة؛ 

حفـز منـو مراكـز حمليـة وقـاعدة تكنولوجيـة مســـتقلة، بالتعــاون مــع  (ه)
منظمــات األمــم املتحــدة األخــرى و/أو الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة أو األعضـــاء يف 

الوكاالت املتخصصة؛ 

نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقدمة؛  (و)

ـــات لتوفريهــا بشــأن  توفـري خدمـات املشـورة التقنيـة أو اختـاذ الترتيب (ز)
مشـاريع التطبيقـات الفضائيـة، بنـاء علـى طلـب الـدول األعضـاء أو أي وكالـة مـن الوكــاالت 

املتخصصة. 

ــــا ١٢٢/٥٥ أن مكتــب شــؤون  وكـانت اجلمعيـة العامـة قـد الحظـت يف قرارهـ -٤
ــــة قـــدم إىل اللجنـــة خطـــة عمـــل لتنفيـــذ توصيـــات  الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العام
اليونيسبيس الثالث(١) لتنظر فيها أثنـاء دورـا الثالثـة واألربعـني. وتضمنـت خطـة العمـل تلـك 
عددا من األنشـطة املقـرر تنفيذهـا يف اطـار الربنـامج، ويف القـرار ذاتـه، طلبـت اجلمعيـة العامـة 
اىل األمـني العـام أن يبـدأ يف تنفيـذ التدابـري واألنشـطة الـواردة يف خطـة العمـل واملدرجـة حاليــا 
يف اطـار برنـامج عمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وأن يكفـل التنفيـذ الكـــامل للخطــة 
بتوفـري املـــوارد الضروريــة يف عــام ٢٠٠٢. أمــا األنشــطة املقــرر تنفيذهــا يف عــام ٢٠٠٢ يف 

اطار الربنامج، فهي وفقا لذلك الطلب من اجلمعية العامة. 
 
 

توجه الربنامج  ثالثا-
 

سوف يستهدف برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة، مـن خـالل التعـاون  -٥
الـدويل، زيـادة ترويـج اسـتخدام التكنولوجيـات والبيانـات الفضائيـة لفـائدة التنميـة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة املســتدامة يف البلــدان الناميــة، عــن طريــق توعيــة متخــذي القــرارات بنجاعـــة 
التكلفـة واملنـافع االضافيـة الـيت ميكـن اكتسـاا؛ وانشـاء أو تعزيـز قــدرة البلــدان الناميــة علــى 

استخدام تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة الوصولة لنشر الوعي باملنافع املكتسبة. 

ـــامج االمجاليــة إىل التركــيز علــى بضعــة مواضيــع ذات  وـدف اسـتراتيجية الربن -٦
أمهيـة كبـرية للبلـدان الناميـة ووضـع أهـــداف ميكــن حتقيقــها يف األمديــن القصــري واملتوســط. 
وبالنسبة لكل موضوع، سيعتمد كـل نشـاط مـن األنشـطة علـى نتـائج األنشـطة السـابقة الـيت 
ـدف اىل حتقيـق نتـائج ملموســـة يف فــترة تــتراوح بــني ســنة واحــدة وثــالث ســنوات. أمــا 
املواضيـع ذات األولويـة للربنـامج، كمـا الحظتـه اللجنـة يف دورـا الرابعـة واألربعـني،(٢) فــهي 
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كما يلي: (أ) تدبـر الكوارث؛ (ب) االتصـاالت السـاتلية اخلاصـة بتطبيقـات التعليـم عـن بعـد 
والتطبيــب عــن بعـد؛ (ج) رصـد البيئـة ومحايتهــا؛ (د) ادارة املــــوارد الطبيعيـــة؛ (ه) جمــاالت 
التعليـم والبحـث يف علـوم الفضـاء األساسـية. وسـوف يـهدف الربنـامج، يف اطـار كـل واحـــد 
مـن املواضيـع ذات األولويـة إىل حتقيـق اهلدفـني التـاليني: (أ) بنـاء القـدرات و(ب) بنـاء الوعــي 
لـدى متخـذي القـرارات مـن أجـل تعزيـز التأييــد احمللـي لالستخــــدام العملــي للتكنولوجيــات 
الفضائية.(٣) ومن ااالت األخرى الـيت سـيعززها الربنـامج تنميـة القـدرات يف التكنولوجيـات 
امليسرة، مثل اسـتخدام النظـم العامليـة لسـواتل املالحـة وحتديـد املواقـع، والفوائـد العرضيـة مـن 
تكنولوجيـا الفضـاء، وتعزيـــز مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضائيــة، وتطبيقــات الســواتل 
الصغـــرية والســـواتل الصغـــرى، وتعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الصنـــاعي اخلـــاص يف أنشــــطة 

الربنامج.(٤) 

واستبانت اللجنة يف دورا الرابعـة واألربعـني توصيـات اليونيسـبيس الثـالث الـيت  -٧
ـــة عليــا. وأشــارت أيضــا، فيمــا خيــص بعــض التوصيــات، إىل أن دوال أعضــاء  أوليـت أولوي
ـــك التوصيــات. واتفقــت اللجنــة  مهتمـة عرضـت تـويل القيـادة يف تسـيري األعمـال املقترنـة بتل
علــى انشــاء أفرقــة عمــل لتنفيــذ تلــك التوصيــات حتــت القيــادة الطوعيــة للــدول األعضـــاء 

املهتمة.(٥) وسوف تدعم أنشطة الربنامج قدر االمكان أفرقة العمل اليت ستنشئها اللجنة. 

وسوف تركز أنشطة الربنامج على ما يلي:  -٨

ــدان  توفـري الدعـم للتعليـم والتدريـب مـن أجـل بنـاء القـدرات يف البل (أ)
ـــاء وشــبكة مؤسســات  الناميـة مـن خـالل املراكـز االقليميـة لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفض
ـــدول أوروبــا الوســطى والشــرقية واجلنوبيــة  التعليـم والبحـث يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ل

الشرقية؛ 

ـــة وبرامــج  تنظيـم حلقـات عمـل معنيـة بالتطبيقـات الفضائيـة املتقدم (ب)
التدريب القصرية األجل واملتوسطة األجل؛ 

تعزيـز برناجمـه للزمـــاالت الدراســية الطويلــة األجــل حبيــث يشــمل  (ج)
الدعم لتنفيذ املشاريع التجريبية؛ 

تشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛  (د)

ـــاريع جتريبيــة كمتابعــة ألنشــطة الربنــامج يف  دعـم أو اسـتهالل مش (ه)
ااالت ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛ 

اسـداء املشـورة التقنيـة، عنـد الطلـب، اىل الـدول األعضـاء واهليئــات  (و)
والوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛ 

ــة  حتسـني سـبل احلصـول علـى البيانـات واملعلومـات األخـرى املتصل (ز)
بالفضاء. 

 
 

رابعا- أنشطة الربنامج 
 

  ألف-  دعم تدبر الكوارث 
 

ـــم حلقــات  ضمـن اطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، جيـري تنظي -٩
عمل اقليمية حول اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف تدبـر الكـوارث، وال سـيما ملنفعـة البلـدان 
الناميـة. أمـا أهـــداف حلقــات العمــل الــيت ســتدعم عمــل فريــق عمــل اللجنــة املعــين بتدبــر 

الكوارث فهي: 

زيـادة وعـي املديريـن ومتخـذي القـرارات املعنيـني بتدبـــر الكــوارث  (أ)
باملنافع احملتملة الستخدام تكنولوجيات الفضاء وجناعة تكلفتها؛ 

حتديـــد أنـــواع املعلومـــات واالتصـــاالت الالزمـــة يف جمـــال تدبـــر  (ب)
كوارث معينة، ومدى إمكانية التصدي هلا عن طريق تكنولوجيات الفضاء؛ 

وضع خطة عمل ميكـن أن تـؤدي يف املسـتقبل القريـب إىل مشـاريع  (ج)
جتريبيـة تشـــمل اســتخدام األدوات الفضائيــة يف تدبــر الكــوارث، وتبــني ملتخــذي القــرارات 

كيفية استخدامها. 

وقد عقدت أوىل حلقـات العمـل لصـاحل بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي فــي  -١٠
تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠. ومـن املزمـع عقـد حلقـيت العمـل الثانيـة والثالثـــة لصــاحل بلــدان 
ـــى التــوايل. ويتضمــن املرفــق الثــاين اجلــدول  منطقـة أفريقيـا ومنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ عل

الزمين حللقات العمل. 
 
 

 
التشجيع على استخدام التكنولوجيات امليسرة    باء-

 

متثـل النظـم العامليـة لســـواتل املالحــة أداة عامليــة جديــدة تعــرض منــافع مــتزايدة  -١١
للناس يف حيام اليومية. ومـا زالـت منـافع تطبيقـات النظـم العامليـة لسـواتل املالحـة آخـذة يف 
االزديـاد يف جمـاالت كالطــريان والنقــل البحــري والــربي ورســم اخلرائــط واملســح والزراعــة 
وشـبكات توليـد القـدرة الكهربائيـة وشـبكات االتصـاالت واالنـذار مـن الكـوارث والتصــدي 
للطـوارئ، ويف الكثـري مـن اـاالت األخـرى. وفيمــا خيــص البلــدان الناميــة حتديــدا، تعــرض 
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النظم العاملية لسواتل املالحـة حلـوال ناجعـة التكلفـة للمشـاكل املعترضـة يف السـعي إىل حتقيـق 
النمو االقتصادي واالجتماعي. 

وفيمـا يتعلـق بعـام ٢٠٠٢، نظمـت يف اطـار برنـــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  -١٢
الفضائية أربع حلقات عمل سـتركز علـى مسـائل ذات اهتمـام وشـاغل مشـتركني لـدى كـل 
منطقـة مـن املنـاطق. وسـوف تسـتعرض اسـتنتاجات وتوصيـات كـل حلقـات العمـل االقليميــة 
ـــن االجــراءات عنــد االقتضــاء (انظــر  يف اجتمـاع دويل لفريـق مـن اخلـرباء بغيـة اختـاذ مزيـد م

املرفق الثاين). 
 
 

  جيم-  تنمية القدرات احمللية 
 

ــــال تنميـــة  تركــزت جــهود برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضائيــة يف جم -١٣
القدرات احمللية، اىل حد كبري، على انشاء مراكـز اقليميـة لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء 
يف البلدان النامية وانشاء شبكة من مؤسســات التعليـم والبحـث يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء 
لدول أوروبا الوسطى والشـرقية واجلنوبيـة الشـرقية. ويواصـل الربنـامج التشـديد علـى التعـاون 

مع الدول األعضاء على الصعيد االقليمي دف انشاء ودعم املراكز والشبكة. 

وكان معروضا على اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثامنـة والثالثـني،  -١٤
) تتضمن معلومـات تلقاهـا مكتـب  A/AC.105/749) املعقودة يف عام ٢٠٠١، وثيقة
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، عـن األنشـطة الـيت اضطلعـت ـا املراكـــز االقليميــة والشــبكة منــذ 
ـــا يف عــام ٢٠٠١ ومــا بعــده. ويــرد   انشـائها وكذلـك األنشـطة الـيت خططـت لالضطـالع
أدناه تلخيص ألبرز مـا تضمنتـه أنشـطة املراكـز االقليميـة الـيت تلقـت الدعـم يف اطـار الربنـامج 

يف عام ٢٠٠١. 
 
 

أفريقيا  -١  
 

يف عـام ٢٠٠١، ُأجنـزت دورة دراسـية بشـأن االتصـاالت السـاتلية دامـت تســـعة  -١٥
أشهر يف املركز االقليمي األفريقـي لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، وقـد كـانت باللغـة الفرنسـية. 
وكـان الربنـامج ممثـال أيضـا يف اجتمـاع لـس ادارة املركـز، وذلـك يف الربـاط يف ٣٠ تشــرين 
ـــة الــيت تــدوم تســعة أشــهر بشــأن  األول/أكتوبـر ٢٠٠١. وقـد بـدأت الـدورة الدراسـية الثاني
االستشعار عن بعد ونظم املعلومـات اجلغرافيـة يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، بينمـا بـدأت 

الدورة الدراسية الثانية بشأن األرصاد اجلوية الساتلية يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 

وبـدأت الـدورة الدراسـية الثانيـة بشـأن االستشـــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات  -١٦
ــــي، نيجرييـــا، وذلـــك يف املركـــز  اجلغرافيــة يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، يف إيلــي-إيف

األفريقي االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، وقد كانت الدورة باللغة االنكليزية. 

 
 

آسيا واحمليط اهلادئ  -٢  
 

عقـد مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آســـيا واحمليــط اهلــادئ، منــذ  -١٧
انشـائه يف عـام ١٩٩٥، ١١ دورة دراسـية عليـا مـدة كـل منـها ٩ أشـهر، علـى النحـو التــايل: 
مخــس دورات بشــأن االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــــات اجلغرافيـــة ودورتـــان بشـــأن 
االتصاالت الساتلية ودورتان بشـأن األرصـاد اجلويـة السـاتلية ودورتـان بشـأن علـوم الفضـاء. 
ـــيت تــدوم  وقـد بـدأت يف ١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١ الـدورة الدراسـية العليـا السادسـة ال
تسعة أشهر بشـأن االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة. ويف عـام ٢٠٠٢، يعـتزم 
ـــدورة الدراســية العليــا الثالثــة بشــأن األرصــاد  املركـز عقـد الـدورات الدراسـية التاليـة: (أ) ال
اجلوية الساتلية ملدة تسـعة أشـهر، وذلـك يف مركـز التطبيقـات الفضائيـة يف أمحـد آبـاد، اهلنـد؛ 
ـــا االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات  (ب) دورة دراسـية دوليـة بشـأن تطبيـق تكنولوجي
اجلغرافية على ادارة املوارد الطبيعية والبيئـة، وذلـك يف املعـهد اهلنـدي لالستشـعار عـن بعـد يف 
دهـرا دون، اهلنـد؛ (ج) الـدورة الدراسـية العليـا الثالثـة، الـيت تـدوم تسـعة أشـهر، بشـأن علـــوم 
الفضــاء، وذلــك يف خمتــرب البحــوث الفيزيائيــة يف أمحــد آبــاد؛ (د) الــدورة الدراســــية العليـــا 
السـابعة، الـيت تـدوم تسـعة أشـهر، بشـأن االستشـعار عـــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، 
ــــرا دون؛ (ه) دورة وحلقـــة عمـــل  وذلــك يف املعــهد اهلنـــدي لالستشعـــار عـــن بعــد يف ده
قصرييت األجل بشأن األرصاد اجلوية السـاتلية، وذلـك يف مركـز التطبيقـات الفضائيـة يف أمحـد 

آباد. 
 
 

غريب آسيا  -٣  
 

واصـل برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة توفـري الدعـم التقـــين حلكومــة  -١٨
األردن يف أعماهلـــا التحضرييـــة لكـــي تنشـــئ يف األردن املركـــز االقليمـــي لتدريـــس علـــــوم 
وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسـيا. ومـن املزمـع عقـد اجتمـاع ختطيطـي الفتتـاح املركـز، وذلـك 
يف النصـف الثـاين مـن عـام ٢٠٠٢ بعـد أن صيـغ مشـروع اتفـاق بشـأن انشـــاء املركــز ووّزع 

على دول منطقة غريب آسيا. 
 
 

دال-برامج الزماالت الطويلة األجل للتدريب املتعمق 
 

يف اطار برامج الزماالت الطويلة األجـل للتدريـب املتعمـق، التـابع لربنـامج األمـم  -١٩
املتحــدة للتطبيقــات الفضائيــة، منحــت زمالتــان ملــدة ســتة أشــهر للبحــوث يف تكنولوجيــــا 
االستشــعار عــن بعــد يف مرافــق املعــهد األورويب ألحبــاث الفضــاء التابعــــة لوكالـــة الفضـــاء 
ـــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. وتتيــح هاتــان الزمالتــان  األوروبيـة (اإليسـا) يف فراسـكايت، ايطاليـا، للف
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ـــن حتســني  ملدرسـني جـامعيني مـن جامعـة تريبوفـان بنيبـال واجلامعـة املفتوحـة بسـري النكـا م
ـــدورات الدراســية املشــتركة بــني األمــم  مـهاراما. وقـد شـارك كـال املدرسـني يف سلسـلة ال

املتحدة والسويد. 

وفيمـــا يتعلـــق بـــالفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، تعـــرض اإليســـا أيضـــا، مـــن خــــالل  -٢٠
الربنـامج، ثـالث زمـاالت، كـل منـــها ملــدة ســنة، يف املركــز األورويب لبحــوث وتكنولوجيــا 
الفضـاء يف نوردفيـك، هولنـدا. وهـــذه الزمــاالت الــيت هــي خمصصــة للبحــوث والدراســة يف 
جمــاالت كــل مــن نظــم االتصــاالت، واهلوائيــات الفضائيــة والكهرومغنطيســــيات، وأدوات 
االستشعار عن بعد، سوف تفيـد مشـاركني مـن املؤسسـة الصينيـة لسـواتل البـث ومـن معـهد 

هوشي منه للفيزياء يف فييت نام ومن معهد اهلندسة الدفاعية يف إثيوبيا. 
 
 

هاء-  اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون االقليمي 
 

يـرد فيمـا يلـي وصـف ملختلـف اخلدمـات االستشـارية التقنيـة الـيت جيـري تقدميــها  -٢١
حاليـا وكذلـك لألنشـطة الـيت تشـجع التعـاون االقليمـي والـيت يشـترك برنـامج األمـــم املتحــدة 

للتطبيقات الفضائية يف رعايتها. 
 
 

أنشطة متابعة حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالــة الفضــاء  -١  
األوروبية حول علوم الفضاء األساسية 

 

منذ عام ١٩٩١، الـذي بـدأت فيـه سلسـلة حلقـات العمـل املشـتركة بـني األمـم  -٢٢
املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة، وفـرت حلقـــات العمــل هــذه للبــاحثني واملدرســني مــن 
البلـدان الناميـة معرفـة بعلـوم الفضـــاء األساســية وســبال ووســائل جديــدة لالضطــالع بتلــك 

العلوم. 

ومن بني االجنازات األخرية ألنشـطة متابعـة سلسـلة حلقـات العمـل حـول علـوم  -٢٣
الفضاء األساسية توزيع نشرات اخبارية فلكيـة اقليميـة عـن طريـق شـبكة ويـب العامليـة وعلـى 
شكل نسخ ورقية، على أساس منتظم، عمـال بتوصيـة حلقـة العمـل املعقـودة يف عـام ١٩٩٦. 
وفيما يتعلق بأفريقيا، جيري من خــالل التعـاون بـني املرصـد الفلكـي جلنـوب أفريقيـا، ومرصـد 
ميـدي-بـرييين (Observatoire Midi-Pyrénées) الفرنســي، اصــدار النشــرة 
� ("مساوات أفريقيـة")  African Skies/Cieux Africains� االخبارية االقليمية
 .h t tp://www.saao.ac.za/~wgssa وهي متاحة علــى االنـترنت علـى العنـوان
وفيما خيص آسـيا واحمليـط اهلـادئ، ينشـر املرصـد الفلكـي الوطـين يف اليابـان النشـرة االخباريـة 
 �Teaching of Astronomy in Asia-Pacific Region� االقليمية
("تدريس علم الفلك يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ"). أمـا يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي، 

فتقـــــوم جامعــــــة غوانــــــاخواتو باملكســــــيك بــــــاصدار النشــــــرة االخباريــــــة االقليميــــــة 
ـــة")،  ��Astronomia Latino Americana ("علـم الفلـك يف أمريكـا الالتيني

 .h t tp://www.astro.ugto.mx/~aia/ وهي متاحة على االنترنت على العنوان
 
 

جملس االتصاالت الساتلية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ  -٢  
 

منـا جملـس االتصـاالت السـاتلية ملنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ، منـذ انشـائه يف عـام  -٢٤
١٩٩٤، مبسـاعدة مـن برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، منـوا كبـريا؛ وأصبـح يضـم 
اآلن ٩٠ عضـوا مـن ٣١ بلـدا. وقـد قـام الـس بـدور رئيســـي يف تعزيــز تطويــر االتصــاالت 
الساتلية يف منطقة آسـيا واحمليـط اهلـادئ والتعـاون فيـها، اذ وفّـر حمفـال لتبـادل اآلراء واألفكـار 
بشـأن مـا اسـتجد مـن التكنولوجيـات والنظـم والسياســـات وخدمــات االتصــاالت الســاتلية. 
ـــه، مؤمتــر االتصــاالت الســاتلية ملنطقــة آســيا  وينظـم الـس، الـذي يتخـذ مـن سـيول مقـرا ل
واحمليط اهلادئ ومعرض االتصاالت العاملية علـى أسـاس إثناسـنوي، وأصبـح هيئـة اقليميـة فيمـا 
يتعلـق بصناعـة االتصـاالت الســـاتلية. وأســدى الربنــامج املشــورة التقنيــة اىل الــس يف عــام 

٢٠٠١ وسيواصل دعم أعمال هذا الس يف عام ٢٠٠٢. 
 
 

املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية  -٣  
 

شـارك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف رعايـة حلقـة العمـل السادسـة حــول  -٢٥
التعـاون الـدويل يف جمـال الفضـاء الـيت نظمـها املعـــهد األمريكــي للمالحــة اجلويــة والفضائيــة، 
ـــة اجلديــدة". وســاهم  وموضوعـها "التعـاون الـدويل يف جمـال الفضـاء: مواجهـة حتديـات األلفي
املكتـب يف ختطيـط املناقشـات الـيت دارت أثنـاء حلقـة العمـل الـيت عقـدت يف اسـبانيا مـــن ١١ 
اىل ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١، كمـا وفـر املكتـب، مـن خـالل الربنـامج، نفقـات السـفر اجلــوي 
واملعيشة ألربعة مشاركني من البلدان الناميـة. وكـانت االسـتنتاجات والتوصيـات املنبثقـة عـن 
ــق باالحتياجـات املسـتقبلية املتعلقـة بتنظيـم حركـة املـرور يف الفضـاء، وعلـى  حلقة العمل، تتعل
الكويكبــات واملذنبــات الــيت ــدد األرض، وعلــى النظــم العامليــة لســواتل املالحــة، وعلــــى 
ـــات البيئيــة  الصـالت بـني الفضـاء واجلمـهور، وعلـى مسـامهة النظـم الفضائيـة يف تنفيـذ االتفاق

الدولية والتحقق منها. 
 
 

ـــعار عــن بعــد يف  اجتمـاع اهليئـة العامـة العشـرون لرابطـة أخصـائيي االستش -٤  
أمريكا الالتينية 

 

سـوف يشـارك برنـامج األمـم املتحـــدة للتطبيقــات الفضائيــة يف رعايــة اجتمــاع  -٢٦
ـــة أخصــائيي االستشــعار عــن بعــد يف أمريكــا الالتينيــة والنــدوة  اهليئـة العامـة العشـرين لرابط
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ــعار عـن بعـد، اللذيـن سـيعقدان يف البـاس مـن ١٠ إىل  العاشرة ألمريكا الالتينية بشأن االستش
ــاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. ويسـاهم الربنـامج يف التخطيـط لالجتمـاع والنـدوة اللذيـن  ١٥ تشرين الث
سيكون موضوعهما "الوفـاء باحتياجـات املسـتعملني ومتخـذي القـرارات: يف سـبيل الوصـول 

إىل تطبيقات عملياتية لنظم رصد األرض ومجع البيانات". 

مؤمتر حول موضوع "حتت السماوات األفريقية"  -٥  
 

ــــه ٢٠٠١ مؤمتـــر حـــول موضـــوع "حتـــت  ٢٧- عقــد يف لوســاكا يف حزيــران/يوني
السماوات األفريقية"، وقـد حـدد موعـده لكـي يتصـادف مـع أول كسـوف مشسـي كـامل يف 
األلفية. وقد نظم املؤمتـر أعضـاء الـس االستشـاري جليـل الفضـاء مـن أجـل ترويـج االهتمـام 
بالتعليم والبحوث يف جمـال علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء لـدى ٣٠٠ شـاب أفريقـي شـاركوا يف 
ـــاول فيــه التعــاون الــدويل يف  احلـدث. وقـدم ممثـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عرضـا تن

جمال الفضاء ودور منتدى جيل الفضاء التابع لليونيسبيس الثالث. 
 
 

اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض  -٦  
 

ــة العامـة اخلـامس عشـر للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض يف  عقد اجتماع اهليئ -٢٨
كيوتـو، اليابـان، يومـي ٦ و٧ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١. وأثنــاء االجتمــاع، قــدم ممثــل 
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عرضـا عـن التقـــدم الــذي أحرزتــه جلنــة اســتخدام الفضــاء 
ــــات  اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية وجلنتـــها الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف تنفيـــذ توصي
اليونيسبيس الثالث، وخصوصا من خالل أفرقة العمل الـيت أنشـأا اللجنـة والـيت كـانت حتـت 
القيادة الطوعية للدول األعضـاء. وأبلـغ املمثـل اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض بـأن جلنـة 
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض الســـلمية شــجعت أفرقــة العمــل علــى النظــر بعــني 
االجيـاب يف اشـراك هيئـات غـري حكوميـة يف عملـها. كمـا وصـف املمثـل االجـراءات املتخــذة 
يف اطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية فيمـا يتعلـق بـالتدريب والتعليـم لغـرض بنـاء 
القـدرات وغـري ذلـك مـن االجـراءات الـيت جيـري االضطـالع ـا أو التخطيـط هلـا يف جمـــاالت 

ذات أولوية مثل تدبر الكوارث. 

ونوهت اللجنة املعنية بسـواتل رصـد األرض، يف اجتمـاع هيئتـها العامـة اخلـامس  -٢٩
عشـر، بالتعـاون بـني فريقـها املخصـص لدعـــم تدبــر الكــوارث وأمانــة االســتراتيجية الدوليــة 
للحـد مـن الكـوارث ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـــك اخلطــط الــيت وضعتــها 
لعقد حلقات عمـل اقليميـة مشـتركة بشـأن اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف تدبـر الكـوارث. 
وقـررت اللجنـة املعنيـة بســـواتل رصــد األرض أن تشــارك يف رعايــة حلقــيت عمــل اقليميتــني 
بشـأن املوضـوع مـــن املزمــع عقدمهــا يف ســنة ٢٠٠٢ لصــاحل منطقــة أفريقيــا ومنطقــة آســيا 
واحمليـط اهلـادئ. وفيمـا يتعلـق بـاجراءات متابعـة اليونيسـبيس الثـالث، الحظـت اللجنـــة املعنيــة 

بسواتل رصد األرض أن بعض أفرقة العمل، ومنـها فريـق العمـل املتعلـق بتدبـر الكـوارث، قـد 
بـدأت تباشـر عملـها فعـال. واتفقـت اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض علـى أن مشـاركتها 
ـــة املراقــب  يف اجـراءات متابعـة اليونيسـبيس الثـالث هامـة وقـررت التمـاس احلصـول علـى صف
الدائـم لـدى جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية حـىت تكـون علـى اطــالع 

أحسن بالتطورات احلاصلة يف أعمال هذه اللجنة يف هذا املضمار. 
 
 

أنشطة متابعة الدورات التدريبية اليت تشترك األمم املتحدة ووكالـة الفضـاء  -٧  
األوروبية يف رعايتها 

 

ـــة التــأكيد علــى التعــاون مــع  يواصـل برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائي -٣٠
ادارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـــة العامــة ووكالــة الفضــاء األوروبيــة يف 
تنفيـذ مشـاريع متابعـة للـدورات التدريبيـة املتعلقـة بتطبيقـات البيانـــات املســتمدة مــن الســاتل 
ــة  األورويب لالستشـعار عـن بعـد وغـريه مـن السـواتل علـى التطبيقـات اخلاصـة بـاملوارد الطبيعي
والطاقـة املتجـددة والبيئـة، وهـي الـدورات الـــيت عقــدت يف فراسكاتـــي، ايطاليــا، يف األعــوام 
ــــي يف فييــت نــام  ١٩٩٣ و١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩٧. ويف عـام ٢٠٠١، أجنـز مشـروع جتريب
(لصـاحل آسـيا واحمليـط اهلـادئ) وعرضـت نتائجـه علـى متخـذي القـــرارات يف املديريــة العامــة 
الدارة شـؤون األراضـي يف فييـت نـام. وتواصـــل العمــل بشــأن مشــاريع يف أمريكــا الالتينيــة 
(األرجنتـني وبوليفيـا وشـيلي) ويف أفريقيـا (بوركينـا فاسـو واملركـــز االقليمــي للتدريــب علــى 

األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاما). 
 
 

ـــدوات الــيت  واو-  الـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل واملؤمتـرات والن
تنظمها األمم املتحدة 

 

األنشطة املنفذة يف عام ٢٠٠١  -١  
 

يف عـام ٢٠٠١، عقـدت سـت حلقـات عمـل ودورة تدريبيـة واحـــدة واجتمــاع  -٣١
واحـد للخـرباء ونـدوة واحـدة حتـت رعايـة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة. ويــرد 

يف املرفق األول ذا التقرير ملخص لكل نشاط من هذه األنشطة. 
 
 

األنشطة املزمع تنفيذها يف عام ٢٠٠٢  -٢  
 

تـــرد يف املرفـــق الثـــاين الـــدورات التدريبيـــة وحلقـــات العمـــل واالجتماعــــات  -٣٢
والندوات املزمع تنفيذها يف عام ٢٠٠٢. 
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األنشطة املقترح تنفيذها يف عام ٢٠٠٣  -٣  
 

يقترح تنفيذ األنشطة التالية يف عام ٢٠٠٣:  -٣٣

ــة الدوليـة الثالثـة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة  الدورة التدريبي (أ)
والسـويد بشـأن تثقيـف املعلمـني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد، املزمـع عقدهـا يف ســـتوكهومل 

وكريونا، السويد، يف أيار/مايو � حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ 

النــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا بشــأن االســـتعمال  (ب)
العمليـايت لتكنولوجيـا الفضــاء يف التنميــة املســتدامة، املزمــع عقدهــا يف غراتــس، النمســا، يف 

أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٣؛ 

حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة  (ج)
الفضائية حول استخدام تكنولوجيـا الفضـاء لصـاحل البلـدان الناميـة، املزمـع عقدهـا يف برميـني، 

أملانيا، يف أيلول/سبتمرب � تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣؛ 

حلقـة العمـل الثانيـة عشـرة املشـــتركة بــني األمــم املتحــدة ووكالــة  (د)
ـــوم الفضــاء األساســية، لصــاحل البلــدان الناميــة يف آســيا واحمليــط  الفضـاء األوروبيـة حـول عل

اهلادئ؛ 

حلقـة عمـل األمـم املتحـدة حـــول تطبيقــات االستشــعار عــن بعــد  (ه)
لصاحل البلدان النامية يف غريب آسيا؛ 

حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة  (و)
حول استخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف تدبـر الكـوارث، لصـاحل بلـدان غـريب آسـيا، مـن املزمـع 

عقدها يف لبنان. 
 
 

زاي-املعلومات الفضائية 
 

ميكن العثور على املعلومات املوجهة إىل الدول األعضـاء وعامـة النـاس عـن آخـر  -٣٤
التطـــورات يف األنشـــطة املنفـــذة يف اطـــار برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقــــات الفضائيـــــة 
علــــــــــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــــــــع الربنـــــــــــــــــــــــامج علـــــــــــــــــــــــى االنــــــــــــــــــــــــترنت 
(http://www.oosa.unvienna.org/sapidx.html)، الـذي هـو جـزء مــن 

املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. وهـو يتضمـن معلومـات عـن األنشـطة الــيت 
نفذت وكذلك تقـارير وبيانـات صحفيـة صـادرة يف اطـار الربنـامج. وتـرد يف املوقـع الشـبكي 

أيضا اجلداول الزمنية واألهداف والربامج اخلاصة باألنشطة واملشاريع املخطط هلا. 

وصدر الدليل احملدث املعنـون فـرص التعليـم والتدريـب والبحـوث والزمـاالت يف  -٣٥
ــح هـذا الدليـل علـى  ). كما أتي ST/SPACE/10) اعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا

املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. 

وصـدر العـدد الثـالث عشـر مـن سلسـلة املنشـورات الـيت تتضمـن ورقـات خمتــارة  -٣٦
ـــوان احللقــات الدراســية لربنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  مـن أنشـطة الربنـامج، حتـت العن

 .(ST/SPACE/7) الفضائية

خامسا-  التربعات 
 

ــــيت اضطلـــع ـــا برنـــامج األمـــم املتحـــدة  اســتفاد التنفيــذ النــاجح لألنشــطة ال -٣٧
للتطبيقات الفضائية يف عـام ٢٠٠١ مـن الدعـم والتربعـات مـن الـدول األعضـاء ومؤسسـاا، 
ـــن املنظمــات االقليميــة واملنظمــات الدوليــة � احلكوميــة  وكذلـك مـن املسـاعدة والتعـاون م
وغـري احلكوميـة. وقـد تلقـى الربنـامج، يف  عــام ٢٠٠١، تربعــات نقديــة وعينيــة، مــن بينــها 

رعاية عروض حبوث تقنية وعلمية قدمها خرباء، على النحو املبني أدناه. 

فقد وفر عدد مــن الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة الدعـم  -٣٨
ألنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام ٢٠٠١ بطرائق شىت منها التالية: 

ـــــدره ٠٠٠ ٣ دوالر مــــن حكومــــة اجلمهوريــــة  تـــربع نقـــدي ق (أ)
ـــامج، وتــربع نقــدي قــدره ٠٠٠ ١٥٠ فرنــك مــن احلكومــة  التشـيكية، دعمـا ألنشـطة الربن

الفرنسية لألنشطة املتعلقة بالكوارث الطبيعية؛ 

مســامهة ماليــة قدرهــــا ٠٠٠ ١١٠ دوالر مـــن اإليســـا ومســـامهة  (ب)
أخـرى قدرهـــا ٠٠٠ ٥٠ فرنــك مــن املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضائيــة دعمــا 

ألنشطة حمددة للربنامج يف ٢٠٠١، شاركا يف رعايتها (انظر املرفق األول)؛ 

حتمـل احلكومـة الســـويدية تكــاليف الســفر اجلــوي الــدويل لـــ ١٣  (ج)
ـــي واملرافــق، واالقامــة والطعــام، والنقــل احمللــي فيمــا يتعلــق  مشـاركا وتكـاليف التنظيـم احملل

بدورة تدريبية نظمت يف ستوكهومل وكريونا، السويد (انظر املرفق األول)؛ 

حتمل حكومة النمسـا (وزارة اخلارجيـة ووزارة النقـل واالبتكـارات  (د)
والتكنولوجيـا) وواليـة سـترييا ومدينـة غراتـس تكـاليف الســـفر اجلــوي الــدويل للمشــاركني، 
ـــام، والنقــل احمللــي، فيمــا يتعلــق بنــدوة نظمــت يف  والتنظيـم احمللـي واملرافـق، واالقامـة والطع

غراتس (انظر املرفق األول)؛ 

مســامهة ماليــة قدرهــا ٠٠٠ ٥٠٠ دوالر مــن حكومــة الواليــــات  (ه)
املتحدة األمريكية للمشاركة يف رعاية أربع حلقـات عمـل واجتمـاع للخـرباء بشـأن اسـتعمال 

النظم العاملية لسواتل املالحة يف عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ (انظر املرفقني األول والثاين)؛ 
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ــــة األوروبيـــة  مســامهة ماليــة قدرهــا ٠٠٠ ٢٠ دوالر مــن املفوضي (و)
للمشاركة يف رعاية حلقة عمـل عـن اسـتعمال النظـم العامليـة لسـواتل املالحـة يف عـام ٢٠٠١ 

(انظر املرفق األول)؛ 

حتمل احلكومات املضيفـة ألنشـطة الربنـامج تكـاليف التنظيـم احمللـي  (ز)
واملرافـق، واالقامـة والطعـام، فيمـا خيـص بعـض املشـاركني القـادمني مـن بلـدان ناميـة، والنقــل 

احمللي (انظر املرفق األول)؛ 

ــــك  تكفّــل دول أعضــاء ومؤسســاا ذات الصلــة بالفضــاء، وكذل (ح)
منظمات اقليمية ودوليـة، برعايـة خـرباء لكـي يقدمـوا عروضـا تقنيـة ويشـاركوا يف املـداوالت 

أثناء أنشطة الربنامج (انظر املرفق األول). 
 
 

سادسـا- االعتمـادات املاليـــة وادارة األنشــطة يف 
فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

 

سوف تنفذ أنشـطة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة يف عـام ٢٠٠٢،  -٣٩
املشمولة ذا التقرير، على النحو التايل: 

االعتمادات املالية. يف اطار امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، وافقـت  (أ)
اجلمعيـة العامـة، يف دورـا السادسـة واخلمسـني، علـى رصـد مبلـغ قـــدره ٢٠٠ ٥١٠ دوالر، 
قبـل اعـادة احتسـاب التكـاليف، بصفتـها متطلبـات مـن املـوارد للزمـاالت واملنـــح، يف امليزانيــة 
الربناجميـة، مـن أجـل تنفيـــذ أنشــطة الربنــامج أثنــاء فــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وســوف 
ــــة بعـــد اعـــادة احتســـاب  يســتخدم مبلــغ قــدره ٨٠٠ ٢٨٢ دوالر ُرصــد مــن هــذه امليزاني

التكاليف لتنفيذ أنشـطة الربنـامج يف عـام ٢٠٠٢. ويتعـني علـى الربنـامج، لكـي ينفـذ أنشـطته 
املوسعة اليت تنص عليـها واليتـه تنفيـذا فعـاال، وال سـيما تلـك الـيت ـدف إىل تنفيـذ توصيـات 
اليونيسـبيس الثـالث، أن يلتمـس مبـالغ إضافيـة، يف شـكل تربعـات، دعمـا ألنشـطته. وســـوف 

تستعمل تلك التربعات الكمال امليزانية العادية للربنامج؛ 

تـــويل املوظفـــني شـــؤون االدارة واملســـامهة واملشـــاركة. ســـــيتوىل  (ب)
ـــذ  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وبوجـه خـاص خبـري التطبيقـات الفضائيـة وموظفـوه تنفي
األنشـطة املبينـة يف هـذا التقريـر. ويف هـذا الصـــدد، ســيقوم اخلبــري وموظفــو املكتــب بأســفار 
حسبما هو مناسب متول مـن اعتمـادات ميزانيـة األسـفار املخصصـة للمكتـب لفـترة السـنتني، 

ومتول عند االقتضاء من التربعات. 
 
 

احلواشي 
 

ـــدورة اخلامســة  الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، ال (١)
واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/55/20)، الفقرة ٧١. 

املرجـع نفسـه، الـدورة السادسـة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٢٠ والتصويــب  (٢)

(A/56/20 وCorr.1)، الفقرة ٦٩. 

املرجع نفسه، الفقرة ٦٨.  (٣)

املرجع نفسه، الفقرة ٦٩.  (٤)

املرجع نفسه، الفقرات ٥٠-٥٥.   (٥)
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املرفق األول 
 
 

ملخص الدورات التدريبية وحلقات العمل واملؤمترات اليت عقدا األمم املتحدة يف عام ٢٠٠١ 
 
 

حلقة العمل الرابعة املشتركة بني األمم املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة وجلنـة أحبـاث الفضـاء  -١
حول تقنيات حتليل البيانات ومعاجلة الصور (دمشق، ٢٥-٢٩ آذار/مارس ٢٠٠١) 

 
 

الدعم التمويلي: حتملت األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
واهليئة السورية العامة لالستشعار عن بعد تكاليف السفر اجلوي 

ومصروفات املعيشة لـ٢٠ مشاركا. 

البلد الراعي: اجلمهورية العربية السورية 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وجلنة 
أحباث الفضاء 

عدد البلدان: ١٥ 

جمموع عدد املشاركني: ٥٦ 

املؤسسات املضيفة: اهليئة العامة لالستشعار عن بعد يف اجلمهورية 
العربية السورية 

 
 

حصيلة النشاط 
 

نظمت حلقة العمل لصاحل غرب آسيا. وقد شارك يف احللقـة وسـاهم فيـها أيضـا أفـراد مـن املراكـز االقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة 

لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء املوجـودة يف كـــل مــن املغــرب ونيجرييــا واهلنــد واملركــز املزمــع افتتاحــه يف األردن. وتركــزت العــروض 

ـــر اجلــوي وتطبيقاــا يف  واملناقشـات علـى حتليـل البيانـات ومعاجلـة الصـور يف جمـاالت االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة والتصوي

جمـال ادارة املـوارد الطبيعيـة، وال سـيما رصـد املـوارد املائيـة والتصحـر واسـتخدام األراضـــي والتلــوث البيئــي وتغــريات النظــام االيكولوجــي يف 

املناطق القاحلة. وقد اغتنم املشاركون الفرصة للقيـام بأنشـطة عمليـة يف املرافـق التابعـة للهيئـة العامـة لالستشـعار عـن بعـد يف اجلمهوريـة العربيـة 

السـورية، مبـا يف ذلـك حمطتـها اخلاصـة باألرصـاد اجلويـة وخمتربهـا الكيميـائي وخمتـرب الصـور اجلويــة والفضائيــة وخمتــرب التفســري البصــري وخمتــرب 

املعاجلة الرقمية. وقد أسفرت حلقة العمل عن تعزيز االتصال والتعاون فيما بني املشاركني وخصوصا من البلدان العربية. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/765 وتصويبها Corr.1 تقرير مفصل عن الدورة التدريبية.) 

الدورة التدريبية الدولية احلادية عشرة املشتركة بني األمـم املتحـدة والسـويد لتثقيـف املعلمـني يف  -٢
جمـال االستشـعار عـــن بعــد (ســتوكهومل وكريونــا، الســويد، ٢ أيــار/مــايو � ٩ حزيــران/يونيــه 

 (٢٠٠١
 
 

الدعم التمويلي: حتملت األمم املتحدة تكاليف السفر اجلوي بشأن 
١٣ مشاركا، وتولت الوكالة السويدية للتعاون االمنائي الدويل 

(سيدا) تغطية مجيع املصروفات األخرى، مبا فيها االقامة والطعام 
والسفر احمللي. 

البلد الراعي: السويد 

املنظمة الراعية: األمم املتحدة 

 Satellus املؤسسات املضيفة: جامعة ستوكهومل، ومؤسسة
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عدد البلدان: ٢٢ 

جمموع عدد املشاركني: ٢٦ 

AB of Metria، واملؤسسة الوطنية السويدية ملسح األراضي 

 
 

حصيلة النشاط 
 

قدمت الدورة خصيصا لصاحل أساتذة جامعيني من البلدان الناميـة ـدف تنميـة معارفـهم ومـهارام يف تكنولوجيـا االستشـعار عـن 

بعد ومتكينهم من ادراج عناصر التكنولوجيا، حسب االقتضاء، يف املناهج الدراسية جلامعام ومعاهدهم. 

وقد أجرى مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة وجامعـة سـتوكهومل دراسـة اسـتقصائية شـاملة عـن أثـر الـدورات 

التدريبيـة الـيت عقـدت يف الفـترة مـن عـام ١٩٩٩ اىل عـام ٢٠٠٠. وأشـارت نتـائج الدراسـة اىل أن املشـاركني يطبقـــون مــا حصلــوا عليــه مــن 

معارف يف هذه الدورات لتعزيز الربامج التعليمية يف جمال االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة يف مؤسسـام. كمـا أشـارت النتـائج 

ـــة ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة والنظــم العامليــة لســواتل  اىل احلاجـة اىل تنظيـم تدريـب تكميلـي يف ختصصـات متقدمـة كمعاجلـة البيانـات الرقمي

املالحة واستخدام الصور والبيانات الساتلية العالية االستبانة. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/767 تقرير مفصل عن الدورة التدريبية.) 
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حلقة العمل العاشرة املشتركة بني األمم املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة حـول علـوم الفضـاء  -٣
األساســية: استكشــاف الكــون � املســوح الســــماوية واستكشـــاف الفضـــاء والتكنولوجيـــات 

الفضائية (ريدويت، موريشيوس، ٢٥-٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠١) 
 
 

الدعم التمويلي: وفرت األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة لـ١٨ مشاركا. 

عدد البلدان: ٢٨ 

جمموع عدد املشاركني: ٦٥ 

البلد الراعي: موريشيوس 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واملركز 
الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية ووكالة الفضاء األملانية 

واالدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) التابعة للواليات 
املتحدة األمريكية واملرصد الفلكي الوطين الياباين ومجعية 

الدراسات الكوكبية 

املؤسسة املضيفة: جامعة موريشيوس 
 
 

حصيلة النشاط 
 

عرض املشاركون نتائجهم البحثية وتقـارير حالـة عـن حبوثـهم ومقترحـات مشـاريعية. بينمـا عـرض علمـاء الفضـاء املوريشيوسـيون 

على اتمع الـدويل ألول مـرة النتـائج الـيت مت احلصـول عليـها مـن التلسـكوب الراديـوي ملوريشـيوس، وهـو عبـارة عـن جمـهود تعـاوين بـني اهلنـد 

وموريشـيوس. ومراعـاة للتوصيـات الصـادرة عـن مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض 

السلمية (اليونيسبيس الثالث) وحلقـات العمـل السـابقة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة حـول علـوم الفضـاء األساسـية، 

انقسم املشاركون اىل أفرقـة عاملـة للتـداول بشـأن املواضيـع الرئيسـية األربعـة التاليـة املشـمولة بالربنـامج: (أ) استكشـاف الفضـاء، (ب) املسـوح 

السماوية، (ج) التعليم والتدريب واخلدمات، (د) تكنولوجيات الفضاء. 

ووضعـت األفرقـة العاملـة، كـل علـى انفـراد وبصـورة مجاعيـة، جمموعـة مـن املالحظـات والتوصيـات لرسـم املسـار املقبــل حللقــات 

العمـل املماثلـة. كمـا شـرعت األفرقـة العاملـة يف تقييـم املنجـزات الـيت حققتـها حلقـات العمـــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ووكالــة الفضــاء 

األوروبية حول علوم الفضاء األساسية اليت عقدت يف الفترة من عام ١٩٩١ اىل عام ٢٠٠٠. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/766 تقرير مفصل عن الندوة.) 

حلقـة العمـل األوىل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة حــول اســتخدام  -٤
النظم العاملية لسواتل املالحة (كواال ملبور، ٢٠-٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١) 

 
 

الدعم التمويلي: حتملت حكومة الواليات املتحدة تكاليف السفر 
اجلوي ومصروفات املعيشة لـ٢٧ مشاركا. ووفرت حكومة ماليزيا 

مرافق االجتماعات واالقامة لكافة املشاركني املمولني. 

البلد الراعي: ماليزيا 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة وحكومة الواليات املتحدة 

املؤسسة املضيفة: ادارة املسح ورسم اخلرائط، ماليزيا، وزارة 
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عدد البلدان: ٢٣ 

جمموع عدد املشاركني: ٢٠٦ 

األراضي والتنمية التعاونية املاليزية 

 
 

حصيلة النشاط 
 

ُأطلع املشاركون يف حلقة العمل على سياسـة حتديـث النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع التـابع للواليـات املتحـدة وكذلـك علـى احلالـة 

الراهنة والتطورات املقبلة للشـبكة العامليـة لسـواتل املالحـة (غلونـاس) التابعـة لالحتـاد الروسـي. وقـد اسـتعرضت حلقـة العمـل التطبيقـات احلاليـة 

واحملتملة للنظم العاملية لسواتل املالحـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز التنميـة املسـتدامة ومحايـة البيئـة لصـاحل بلـدان آسـيا واحمليـط اهلـادئ. وأكـد املشـاركون 

على احلاجة اىل تعزيز التعـاون االقليمـي يف اسـتخدام النظـم املذكـورة وتفـادي ازدواجيـة اجلـهود يف املشـاريع املتصلـة ـا الـيت جيـري تنفيذهـا يف 

املنطقة. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/771 تقرير مفصل عن حلقة العمل.) 
 
 

اجتماع خرباء األمم املتحدة بشأن املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيــا الفضـاء: الوضـع  -٥
الراهن والتطور املستقبلي (فراسكايت، ايطاليا، ٣-٧ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠١) 

 
 

الدعم التمويلي: حتملت األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة لـ٢٠ مشاركا. 

عدد البلدان: ١٩ 

جمموع عدد املشاركني: ٣٣ 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

املؤسسة املضيفة: املعهد األورويب لبحوث الفضاء التابع لوكالة 
الفضاء األوروبية 

 
 

حصيلة النشاط 
 

ـــني هــذه  اسـتعرض اخلـرباء تشـغيل وانشـاء مراكـز اقليميـة لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وذلـك ـدف تعزيـز التعـاون فيمـا ب

املراكز. وركّز اخلرباء على ادارة املراكز وقاموا بتحديث مناهجـها الدراسـية يف امليـادين التاليـة: (أ) االستشـعار عـن بعـد؛ (ب) األرصـاد اجلويـة 

الساتلية؛ (ج) االتصاالت الساتلية؛ (د) علوم الفضاء. وسـيتم توفـري املنـاهج الدراسـية احملدثـة للمراكـز االقليميـة الـيت افتتحـت يف اهلنـد واخلاصـة 

ـــا واخلاصــة بأفريقيــا، ويف الــربازيل واملكســيك واخلاصــة بأمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي. وســتضم  بآسـيا واحمليـط اهلـادئ، ويف املغـرب ونيجريي

املناهج الدراسية للمركز املقرر افتتاحه يف األردن واخلـاص بغـرب آسـيا هـذه امليـادين أيضـا. وقـد راعـى اخلـرباء يف حتديثـهم للمنـاهج الدراسـية، 

النتائج اليت حققتها الدورات التعليميـة العليـا السـابقة ومدـا تسـعة أشـهر الـيت عقـدت منـذ عـام ١٩٩٦ يف املركـز املوجـود يف اهلنـد ومنـذ عـام 

١٩٩٨ يف املركزين املوجودين يف املغرب ونيجرييا. 
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ـــدورة اخلامســة  (سـيتم اصـدار تقريـر مفصـل عـن االجتمـاع، مبـا يف ذلـك املنـاهج الدراسـية احملدثـة يف وقـت يتناسـب مـع انعقـاد ال

واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.) 
 
 

الندوة الثانية املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول تعزيز مشـاركة  -٦
الشباب يف األنشطة الفضائية (غراتس، النمسا، ١٧-٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١) 

 
 

الدعم التمويلي: حتملت حكومة النمسا (وزارة اخلارجية ووزارة 
النقل واالبتكارات والتكنولوجيا) ووالية سترييا ومدينة غراتس 

ووكالة الفضاء األوروبية تكاليف السفر اجلوي ومصروفات 
املعيشة لـ٢٩ مشاركا. 

عدد البلدان: ٣٥ 

جمموع عدد املشاركني: ٧٦ 

البلد الراعي: النمسا 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

املؤسسة املضيفة: مركز البحوث يف غراتس التابع ألكادميية العلوم 
النمساوية 

 

حصيلة النشاط 

ُوفرت للمشاركني نظرة عامة عن اآلليات واألنشطة والربامج الـيت ميكـن مـن خالهلـا للشـباب أن يسـتفيدوا مـن األنشـطة الفضائيـة 

ويسامهوا فيها ملا فيه خري البشرية. ومن بني هذه اآلليـات الـس االستشـاري جليـل الفضـاء الداعـم لربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة 

الـذي منـح صفـة مراقـب يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية. ومـن ضمــن املســائل الرئيســية الــيت عاجلتــها النــدوة التعليــم 

واألنشـطة الوصولـة. وعرضـت علـى املشـاركني يف هـذه النـدوة النتـائج الـيت حققتـها بعـض األنشـطة واملشـاريع الـيت شـرع الـس االستشـــاري 

جليـل الفضـاء يف تنفيذهـا نتيجـة للنـدوة الـيت عقـدت يف عـام ٢٠٠٠، ومـا أحرزتـه تلـك األنشـطة واملشـاريع مـن تقـدم. ومـن خـالل املناقشــات 

اليت جرت داخل األفرقة العاملة، حدد املشاركون املسائل ذات األمهية لكل منطقة مـن املنـاطق الـيت ميثلوـا. كمـا أـم درسـوا مشـاريع اضافيـة 

قـد تصلـح لتنفيـذ بعـض التوصيـات الـواردة يف "األلفيـة الفضائيـة: اعـــالن فيينــا بشــأن الفضــاء والتنميــة البشــرية"، الــذي اعتمــده اليونيســبيس 

الثالث، ويف التقرير الصادر عن ملتقى جيل الشباب، الذي نظم مـن قبـل املتخصصـني الشـباب والطـالب ومـن أجلـهم أثنـاء انعقـاد اليونيسـبيس 

الثالث. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/774 تقرير مفصل عن الندوة.) 
 
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول االسـتفادة عمليـا مـن التطبيقـات  -٧
الفضائية: الفرص والتحديات يف ميدان التنمية املستدامة (أليب، فرنسا، ٢٧-٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١) 

 
 

الدعم التمويلي: تولت األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 
الفضائية ووكالة الفضاء األوروبية واملركز الوطين الفرنسي 

للدراسات الفضائية تغطية تكاليف السفر اجلوي ومصروفات 

البلد الراعي: فرنسا 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية 
ووكالة الفضاء األوروبية واملركز الوطين الفرنسي للدراسات 
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املعيشة لـ٢١ مشاركا، طوال فترة انعقاد حلقة العمل واملؤمتر الثاين 
واخلمسني لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، وكذلك رسوم 

التسجيل للمؤمتر. 

عدد البلدان: ٣٠ 

جمموع عدد املشاركني: ٦٢ 

الفضائية 

املؤسسة املضيفة: كلية التعدين يف أليب، فرنسا 

 

حصيلة النشاط 
 

ـــز التنميــة  الحـظ املشـاركون ضـرورة مـا يلـي لزيـادة نطـاق االسـتخدام العملـي لتكنولوجيـات الفضـاء يف املشـاريع اهلادفـة اىل تعزي

املسـتدامة: (أ) وعـي متخـذي القـرارات ومنظمـي الـربامج بفـائدة تكنولوجيـات الفضـاء لدعـــم املشــاريع االمنائيــة؛ (ب) توفــري متويــل خمصــص 

السـتخدام تكنولوجيـات الفضـاء؛ (ج) وجـود قـدرة حمليـة كافيـة السـتخدام التكنولوجيـات ذات الصلـة بالفضـــاء. وقــد ضمــت حلقــة العمــل 

ـــة أو الوطنيــة باســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء ومــا يــرد مــن الدعــم  ثـالث دراسـات حالـة عـن املشـاريع الناجحـة الـيت تعـاجل االحتياجـات احمللي

التمويلـي. وكُرسـت احـدى اجللسـات لالسـتراتيجيات املتعلقـة بتوفـري األمـــوال والتمويــل وتضمنــت عروضــا قدمــها مصــرف التنميــة للبلــدان 

األمريكية ومصرف التنمية االفريقي والوكالة الكندية للتعـاون الـدويل. وأعـد املشـاركون مبـادئ توجيهيـة التباعـها مـن أجـل حتسـني امكانيـات 

تأمني األموال للمشاريع والربامج التجريبية أو العاملة. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/775 تقرير مفصل عن حلقة العمل.) 
 
 

حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضائيـة حـول السـواتل  -٨
الصغـرية يف خدمـة البلـدان الناميـة: املنظـور األفريقـي (تولـوز، فرنسـا، ٢ تشـرين األول/أكتوبـــر 

 (٢٠٠١
 
 

الدعم التمويلي: عقدت حلقة العمل كجزء من املؤمتر الثاين 
واخلمسني لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية وكانت مفتوحة أمام 
مجيع املشاركني يف املؤمتر، ولذلك مل تكن هناك حاجة اىل متويل 

اضايف. 

جمموع عدد املشاركني: ٥٥ تقريبا 

البلد الراعي: فرنسا 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة واللجنة الفرعية املعنية بالسواتل 
الصغرية يف خدمة البلدان النامية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة 

الفضائية 

 
 

حصيلة النشاط 
 

نظمت حلقة العمل ضمـن اطـار املؤمتـر الثـاين واخلمسـني لالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة. ومـع أن احللقـة كـانت مفتوحـة أمـام 

مجيع املشاركني يف املؤمتر، فقـد اسـتخدم الوضـع يف افريقيـا كمثـال علـى الفوائـد الـيت توفرهـا السـواتل الصغـرية للبلـدان الناميـة. وقـد اسـتعرض 
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املشـاركون يف حلقـة العمـل التقـدم احملـرز يف افريقيـا يف جمـال تطويـر واسـتخدام السـواتل الصغـرية علـى ضـوء التوصيـات الـيت وضعتـها حلقــات 

العمل السابقة اليت نظمتها اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية. 

ـــق املباشــرة بتنفيــذ أنشــطة فضائيــة ذات  واعـترفت حلقـة العمـل بـالفوائد اجلانبيـة املهمـة جـدا الـيت ميكـن احلصـول عليـها عـن طري

ـــاون الــدويل داخــل افريقيــا. وأكــدت حلقــة  برامـج خاصـة بالسـواتل الصغـرية. وأوضحـت أن مشـاريع السـواتل الصغـرية تسـهم يف تعزيـز التع

العمل على أمهية التطبيقات الـيت توفـر فوائـد اقتصاديـة مسـتدامة لبلـدان القـارة، يف جمـاالت مـن قبيـل التخفيـف مـن الكـوارث والزراعـة ورصـد 

التصحر واملوارد احلرجية. 

(يرد يف الوثيقة A/AC.105/772 تقرير مفصل عن حلقة العمل.) 
 
 

حلقة العمل االقليميـة الثانيـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة حـول اسـتخدام النظـم  -٩
العاملية لسواتل املالحة (فيينا، ٢٦-٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١)  

 
 

الدعم التمويلي: حتملت حكومة الواليات املتحدة واملفوضية 
األوروبية بصورة كلية أو جزئية تكاليف السفر اجلوي 

ومصروفات املعيشة لـ٤٩ مشاركا. ووفرت حكومة النمسا املرافق 
الالزمة جللسات احللقة 

عدد البلدان: ٣٣ 

جمموع عدد املشاركني: ١٤٦ 

البلد الراعي: الواليات املتحدة األمريكية 

املنظمات الراعية: األمم املتحدة واملفوضية األوروبية ووكالة 
الفضاء النمساوية 

البلد املضيف واملؤسسة املضيفة: النمسا ووكالة الفضاء النمساوية 

 
 

حصيلة النشاط 
 

شارك يف حلقة العمل أكثر من ٤٠ مـن مقـرري السياسـات ومنظمـي الـربامج والبـاحثني مـن اهليئـات احلكوميـة ومعـاهد البحـوث 

واجلامعـات وكذلـك الصناعـة ممـن يعملـون يف ميـادين مـن قبيـل محايـة البيئـة والزراعـة والنقـل ورسـم اخلرائـط واجليوديسـيا. وقـد ُأطلعـــوا، مــن 

خـالل أكـثر مـن ٤٠ عرضـا تقنيـا علـى آخـر املسـتجدات احلاليـة واملسـتقبلية للنظـم العامليـة لسـواتل املالحـة ونظـم حتسـينها. كمـا ُأطلعـوا علـــى 

آخـر تطبيقـات تكنولوجيـا النظـم املذكـورة يف جمـاالت الرصـد البيئـي والزراعـــة الدقيقــة واجليوديســيا ورســم اخلرائــط وكذلــك النقــل اجلــوي 

والبحري والربي. وكانت حلقة العمل، بالنسبة للمشاركني مـن أوروبـا الشـرقية، مبثابـة ملتقـى لتبـادل اآلراء واقامـة اتصـال مباشـر مـع مقـرري 

السياسات واخلرباء يف جمـال اسـتخدام النظـم العامليـة لسـواتل املالحـة وتطبيقاـا مـن الواليـات املتحـدة وبلـدان أوروبـا الغربيـة والبلـدان املتقدمـة 

األخرى. 

وقد سلّم املشاركون باحلاجة اىل ضمان االتساق فيما بني النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع التـابع للواليـات املتحـدة والشـبكة العامليـة 

لسواتل املالحــة (غلونـاس) التابعـة لالحتـاد الروسـي ونظـام غـاليلو املزمـع اسـتحداثه للبلـدان األوروبيـة. وأكـد املشـاركون علـى وجـوب مراعـاة 

احتياجات املستعملني ومتطلبام أثناء مرحلة وضع نظام غـاليلو مراعـاة كاملـة. واعتـرب املشـاركون بنـاء القـدرات وتوفـري املـوارد املاليـة الالزمـة 
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إلنشاء البىن التحتيـة الضروريـة والتنسـيق علـى كافـة املسـتويات مـن العنـاصر األساسـية لزيـادة اسـتخدام خمتلـف التطبيقـات اخلاصـة بتكنولوجيـا 

ـــة للحاجــة اىل محايــة اشــارات هــذه النظــم مــن  النظـم العامليـة لسـواتل املالحـة يف أوروبـا الشـرقية. وأوىل املشـاركون درجـة عاليـة مـن األولوي

التداخل غري املرغوب فيه بني الترددات. 

ـــا  الـيت سـتعرض علـى جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دور A/AC.105/776 سـتتضمن الوثيقـة)

اخلامسة واألربعني تقريرا مفصال عن حلقة العمل.) 
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املرفق الثاين 
 

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية: اجلدول الزمين للدورات التدريبية وحلقات العمل واملؤمتـرات والنـدوات املزمـع تنفيذهـا يف 

عام ٢٠٠٢ 
 

اهلدف  املكان (والتاريخ)  عنوانه  النشاط
ترويج استخدام النظام الدويل لسواتل البحث واالنقاذ (كوسباس-

سارسات)؛ لبلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ 

بنغالور، اهلند 

(١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢) 

حلقة عمل األمم املتحدة حول عمليات البحث واالنقاذ مبعاونة 

السواتل 

 ١

ترويج استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد املواقع يف 

األنشطة االمنائية؛ لصاحل بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي 

سانتياغو 

(١-٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢) 

حلقة العمل االقليمية الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية حول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 

 ٢

مساعدة أساتذة اجلامعات من البلدان النامية يف مجيع املناطق على 

ادراج االستشعار عن بعد يف مناهجهم الدراسية 

ستوكهومل وكريونا، السويد (٢ 

أيار/مايو-٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢) 

الدورة التدريبية الثانية عشرة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد 

لتثقيف املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد 

 ٣

ترويج استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد املواقع يف 

األنشطة االمنائية؛ لصاحل بلدان افريقيا 

لوساكا 

(١٥-١٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢) 

حلقة العمل االقليمية الرابعة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية حول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 

 ٤

اطالع كبار مقرري السياسات على فوائد التطبيقات الفضائية يف 

تعزيز التنمية املستدامة 

ستيلينبوش، جنوب افريقيا 

(آب/أغسطس ٢٠٠٢) 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب افريقيا ووكالة 

الفضاء األوروبية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف التنمية 

 Astrium املستدامة، تشارك يف رعايتها مؤسسة

 ٥

استعراض أنشطة متابعة حلقات العمل السابقة يف هذه السلسلة 

وتقرير االجراءات الالحقة؛ لصاحل بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي 

كوردوبا، األرجنتني 

(٩-١٣ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢) 

حلقة العمل احلادية عشرة املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة 

الفضاء األوروبية حول علوم الفضاء األساسية 

 ٦

استعراض أنشطة متابعة الندوة األوىل يف هذه السلسلة اليت عقدت يف 

غراتس يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ وتقرير االجراءات اجلديدة؛ لصاحل 

الشباب من مجيع املناطق 

غراتس، النمسا 

(أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢) 

الندوة الثالثة املشتركة بني األمم  املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء 

األوروبية حول تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية 

 ٧

    

تبين الكوارث اليت تشغل بال افريقيا واقتراح مشاريع جتريبية حمتملة 

لتعزيز تدبر الكوارث باستخدام تكنولوجيا الفضاء 

أديس أبابا 

(حزيران/يونيه ٢٠٠٢) 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واللجنة االقتصادية الفريقيا 

ووكالة الفضاء األوروبية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر الكوارث؛ لصاحل افريقيا 

 ٨

استعراض اجراءات املتابعة اليت اختذها اليونيسبيس الثالث لتعزيز 

األمن البشري والتنمية من خالل التطبيقات الفضائية ودراسة 

احلاالت الناجحة ووضع استراتيجية لبناء شراكة مع اتمع املدين من 

أجل حتقيق املزيد من التقدم 

هيوستون، الواليات املتحـدة األمريكيـة 

(١٠-١٢ تشرين األول/أكتوبـر 

 (٢٠٠٢

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 

الفضائية حول اجياد "حلول فضائية للمشاكل العاملية: بناء 

شراكات عمل مع كل األطراف املعنية يف جمال األمن البشري 

والتنمية" 

 ٩

استعراض التطبيقات احلالية واملقترحة للسواتل الصغرية ودراسة 

جوانبها العملية وتقييم فوائدها للبلدان النامية 

هيوستون، الواليات املتحدة األمريكية  حلقة العمل الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية 

للمالحة الفضائية حول السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية: 

 ١٠
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اهلدف  املكان (والتاريخ)  عنوانه  النشاط
(١٢ تشرين األول/ أكتوبر ٢٠٠٢)  ما بعد نقل التكنولوجيا 

تبين الكوارث اليت تشغل بال آسيا واحمليط اهلادئ واقتراح مشاريع 

جتريبية حمتملة لتعزيز تدبر الكوارث باستخدام تكنولوجيا الفضاء 

بانكوك 

(تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢) 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ووكالة الفضاء األوروبية 

واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض حول استخدام تكنولوجيا 

الفضاء يف تدبر الكوارث، لصاحل آسيا واحمليط اهلادئ 

 ١١

استعراض توصيات حلقات العمل االقليمية األربع حول النظم العاملية 

لسواتل املالحة واإليصاء باجراءات متابعة ممكنة 

فيينا 

(تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢) 

االجتماع الدويل املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكية للخرباء املعنيني باستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 

 ١٢

حتسني اختاذ القرارات يف األنشطة االمنائية مع محاية البيئة؛ لصاحل 

بلدان أوروبا الشرقية 

براغ (٢٠٠٢)  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

حول االستشعار عن بعد لغرضي رصد البيئة وادارة املوارد الطبيعية

 ١٣
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