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   ةمقدم -أوال  
استعرضـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف           -١

، أنشطة برنامج األمم    ٢٠٠٢ام   ع  املعقودة يف   والثالثني تاسعةاألغـراض السـلمية، يف دورهتـا ال       
 قد  ٢٠٠١والحظـت اللجـنة الفرعـية أن أنشـطة الـربنامج لعـام              . املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية     

 ٥٦/٥١وبـناء عـلى توصية اللجنة، أقرت اجلمعية العامة، يف قرارها     . زت عـلى حنـو مـرض      أجنـ 
 .٢٠٠٢املقررة لعام الربنامج نشطة أ، ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 

ــتها، توصــية بشــأن         -٢ ــلى موافق ــية احلصــول ع ــية إىل اللجــنة، بغ وقدمــت اللجــنة الفرع
 مـن املزمع تنفيذ و.  الـربنامج األخـرى    ما بأنشـطة  ، وأحاطـت عـل    ٢٠٠٢األنشـطة املقـررة لعـام       

 كـــلها كجـــزء مـــن التوصـــيات الصـــادرة عـــن مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين األنشـــطة
املتعلقة و) اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية          

فضائية يف تقريره املقدم إىل اللجنة       حسـبما اقـترحه خبري التطبيقات ال       )١(بالتطبـيقات الفضـائية،   
وترد يف  . (A/AC.105/773) ٢٠٠١ والثالثني يف عام     ثامنةالفرعـية العلمـية والتقنية يف دورهتا ال       

 ٢٠٠٢املـرفقني األول والـثاين ملخصـات لألنشـطة املضـطلع هبـا ضـمن اطـار الـربنامج يف عام              
 .٢٠٠٤شطة املقترحة لعام وترد أدناه األن. ٢٠٠٣ تنفيذها يف عام املزمعواألنشطة 

  
  والية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

ــرارها    -٣ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٣٧/٩٠وّســـعت اجلمعـ ــانون األول١٠ املـ ــمرب / كـ ديسـ
 تشمل، على وجه اخلصوص،     لكي، واليـة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية            ١٩٨٢

 :العناصر التالية

 جيع على زيادة تبادل اخلربات احلقيقية اليت هلا تطبيقات حمددة؛التش )أ(  

التشـجيع عـلى املـزيد مـن الـتعاون يف علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء بـني البلدان                     )ب( 
 املتقدمة والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛

 اســـتحداث بـــرنامج زمـــاالت لتدريـــب أخصـــائيي التكنولوجـــيا والتطبـــيقات )ج( 
 الفضائية تدريبا متعمقا؛

تنظـــيم حلقـــات دراســـية بشـــأن التطبـــيقات الفضـــائية املـــتقدمة والـــتطورات    )د( 
اجلديــدة يف الــنظم، لصــاحل مديــري وقــادة أنشــطة التطبــيقات الفضــائية وتطويــر التكنولوجــيا،   

 فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة؛
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ة وقــاعدة تكنولوجــية مســتقلة، بالــتعاون مــع مــنظمات  حفــز منــو مراكــز حملــي )ه( 
ــتحدة األخــرى و   ــم امل ــتحدة أو األعضــاء يف الوكــاالت     /األم ــم امل ــدول األعضــاء يف األم أو ال

 املتخصصة؛

 نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقدمة؛ )و( 

ــتوف   )ز(  ريها بشــأن مشــاريع توفــري خدمــات املشــورة التقنــية أو اختــاذ الترتيــبات ل
 .التطبيقات الفضائية، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

  
  توجه الربنامج   -ثالثا  

  إىللتطبــيقات الفضــائية، مــن خــالل الــتعاون الــدويل،ل بــرنامج األمــم املــتحدة يهــدف -٤
دة التنمـــية االقتصـــادية  اســـتخدام التكنولوجـــيات والبـــيانات الفضـــائية لفـــائ    زيـــادة تـــرويج  

واالجتماعـية املسـتدامة يف الـبلدان النامـية، عـن طريق توعية متخذي القرارات بنجاعة التكلفة                 
واملــنافع االضــافية الــيت ميكــن اكتســاهبا؛ وانشــاء أو تعزيــز قــدرة الــبلدان النامــية عــلى اســتخدام 

 .املكتسبةلنشر الوعي باملنافع الوصولة تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة 

ــية إىل التركــيز عــلى بضــعة مواضــيع ذات أمهــية      -٥ ــربنامج االمجال وهتــدف اســتراتيجية ال
وبالنسبة . كـبرية للـبلدان النامـية ووضـع أهـداف ميكـن حتقـيقها يف األمديـن القصـري واملتوسـط                   

لكـل موضـوع، سـيعتمد كـل نشـاط مـن األنشـطة على نتائج األنشطة السابقة اليت هتدف إىل                     
أما املواضيع ذات األولوية    . سـنتني ومخس سنوات   ئج ملموسـة يف فـترة تـتراوح بـني           حتقـيق نـتا   

، كمـا الحظته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة              لـربنامج ل
ــلي )٢(واألربعـــني، ــا يـ ــوارث؛ ) أ (: فهـــي كمـ ــر الكـ ــة  ) ب(تدبــ ــاتلية اخلاصـ ــاالت السـ االتصـ

ادارة املـوارد  ) د(رصد البيئة ومحايتهـا؛    ) ج(عـد والتطبيــب عـن بعد؛       بتطبـيقات التعلـيم عـن ب      
ويهدف الربنامج، يف اطار    . جمـاالت التعلـيم والبحث يف علوم الفضاء األساسية        ) ه(الطبيعـيـة؛   

بناء  )ب(بناء القدرات؛  ) أ: (كـل واحـد مـن املواضيع ذات األولوية إىل حتقيق اهلدفني التاليني            
 القرارات من أجل تعزيز الدعم احمللي لالستخـدام العملي للتكنولوجيات          الوعـي لدى متخذي   

ــية القــدرات يف        )٣(.الفضــائية ــزها تنم ــربنامج إىل تعزي ــن اجملــاالت األخــرى الــيت يســعى ال  وم
التكنولوجـيات امليسـرة، مـثل اسـتخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد املواقع وتطبيقات               

 )٤(.العرضية لتكنولوجيا الفضاءتلك النظم، والفوائد 

واسـتبانت اللجـنة يف دورهتا الرابعة واألربعني توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أوليت     -٦
وأشـارت أيضا، فيما خيص بعض التوصيات، إىل أن دوال أعضاء مهتمة عرضت             . أولويـة علـيا   



 

 4 
 

 A/AC.105/790 

نة عــلى انشــاء أفــرقة واتفقــت اللجــ. تــويل القــيادة يف تســيري األعمــال املقــترنة بــتلك التوصــيات
وسوف تدعم  ) ٥(.عمـل لتنفـيذ تلـك التوصـيات حتـت القـيادة الطوعـية للدول األعضاء املهتمة                

 .أنشطة الربنامج قدر االمكان أفرقة العمل اليت ستنشئها اللجنة

 :وسوف تركز أنشطة الربنامج على ما يلي -٧

البلدان النامية من   توفـري الدعـم للتعلـيم والتدريـب مـن أجـل بناء القدرات يف                 )أ( 
خـالل املراكـز االقليمـية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء وشبكة مؤسسات التعليم والبحث              

 ؛يف شرق وسط أوروبا وجنوب شرقهاعلوم وتكنولوجيا الفضاء جمال يف 

ــرامج تدريــب      )ب(  ــية بالتطبــيقات الفضــائية املــتقدمة وب تنظــيم حلقــات عمــل معن
 ؛مد ومتوسطة األمدقصرية األ

الدعــم توفــري  حبيــث يشــمل مــدتعزيــز بــرناجمه للــزماالت الدراســية الطويلــة األ )ج( 
 لتنفيذ املشاريع التجريبية؛

 تشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛ )د( 

دعـم أو اسـتهالل مشاريع جتريبية كمتابعة ألنشطة الربنامج يف اجملاالت ذات              )ه( 
 األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

اسـداء املشورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضاء واهليئات والوكاالت            )و( 
 املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛

 .حتسني سبل احلصول على البيانات واملعلومات األخرى املتصلة بالفضاء )ز( 
  

  أنشطة الربنامج   -رابعا  
  جيا الفضاء وتدبر الكوارث         تكنولو    -ألف  

اهلـدف مـن تدبـر الكـوارث هـو متكـني البلدان النامية من استعمال تكنولوجيا الفضاء                   -٨
: وتركز استراتيجية الربنامح على أربعة جماالت . مـن أجـل التصـدي بـنجاح ملشاكل الكوارث         

ساسية حيث اهنا   وتعد املشاريع التجريبية أ   . املشـاريع التجريبـية والتدريـب واالدمـاج والتمويل        
تسـاهم يف حتديـد الـنهوج املنهجـية اجملديـة الـيت هـي مناسـبة الحتـياجات كـل بلـد مـن البلدان                          

 .وتبني ملتخذي القرارات منافع ادماج حلول تستند إىل الفضاء
، نظـم الـربنامج حلقة العمل االقليمية اخلاصة بأفريقيا يف أديس أبابا،             ٢٠٠٢ويف عـام     -٩

، جيـــري ٢٠٠٣وفـــيما يـــتعلق بعـــام .  واحملـــيط اهلـــادئ يف بـــانكوكواألخـــرى اخلاصـــة بآســـيا
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التخطـــيط حللقـــيت العمـــل االقليميـــتني األخريتـــني، وختـــص إحدامهـــا بلـــدان أوروبـــا الشـــرقية، 
، مــن املــزمع عقــد ثالثــة اجــتماعات للخــرباء   ٢٠٠٣ويف عــام . واألخــرى بلــدان غــريب آســيا 

بــذل أفضــل " تلــك املشــاريع عــلى أســاس وســوف تصــاغ. ملناقشــة املشــاريع التجريبــية احملــتملة
 ".اجلهود

ويتمـثل اجملـال االسـتراتيجي الـثاين يف التدريب، وهو ما سُيسعى إىل حتقيقه من خالل            -١٠
 .دورات تدريبية قصرية األمد يف املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

إشراك : لق بثالثة أنشطة مترابطة   أمـا اجملال االستراتيجي الثالث فهو اإلدماج، وهو يتع         -١١
واملعين ) كوبوس(فـريق العمـل الـتابع للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                   

ــريق؛        ٧بالتوصــية  ــك الف ــن عمــل ذل ــث واإلســتفادة م ــر اليونيســبيس الثال  الصــادرة عــن مؤمت
ــثاق واألنشــطة ذات الصــلة الــيت تقــوم هبــا املؤسســات واملــنظمات ومــبادرات أخــرى مــ     ثل مي

الـتعاون مـن أجل حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حالة وقوع كوارث طبيعية أو                
؛ وهــيكلة وصــيانة شــبكة ")‘الفضــاء والكــوارث الكــبرية’امليــثاق الــدويل بشــأن ("تكنولوجــية 

إقليمــية لكــي تســاعد املؤسســات املهــتمة عــلى تــبني جمــاالت االهــتمام املشــترك والشــراكات     
 .نةاملمك

مببادرة من وكالة الفضاء    " الفضاء والكوارث الكبرية  "وقـد ُوضع امليثاق الدويل بشأن        -١٢
واملركـز الوطـين الفرنسي للدراسات الفضائية؛ أما الشركاء اآلخرون فهم           ) اإليسـا (األوروبـية   

 وكالـة الفضـاء الكـندية واإلدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي الـتابعة للواليات                   
ويهـدف امليـثاق إىل توفـري نظـام موحد     . املـتحدة األمريكـية واملؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء       

بشـأن حـيازة البــيانات الفضـائية وتقــدمي منـتجات مضـافة القــيمة جمانـا، مــن خـالل مســتعملني        
، سـوف يصـبح مكتب      ٢٠٠٣ويف عـام    . مـرخص هلـم، إىل املتضـررين مـن الكـوارث الكـبرية            

 التابع لألمانة العامة هيئة متعاونة يف إطار امليثاق، مما سيمكّن منظومة  شـؤون الفصـاء اخلارجي    
 .األمم املتحدة من استعمال امليثاق بصفتها جهة مستعملة مرخصا هلا

وأمـا اجملـال االسـتراتيجي الـرابع فهـو الـتمويل، وهو يتعلق بإشراك مؤسسات التمويل                  -١٣
ا تكون املبادرات التجريبية جاهزة ألن      طـوال مـرحلة صـوغ املشـاريع، ومـن ذلـك مـثال عـندم               

ــناجحة      تدخــل مــرحلة التشــغيل  ــد أدركــت قصــص احلــاالت ال ــتمويل ق تكــون مؤسســات ال
 .وأصبحت يف موضع ميكّنها من دعم طلبات التمويل
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  التشجيع على استخدام التكنولوجيا امليّسرة                     -باء  
لفضـائية امليّسرة تبشريا لتنفيذ   إن الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة مـن أكـثر التطبـيقات ا                -١٤

 .التوصيات اليت اعتمدها مؤمتر اليونيسبيس الثالث

وقـد تـبني مؤمتـر اليونيسـبيس الثالـث ضرورة حتديد املواقع على األرض بدقة من أجل             -١٥
اســـتعمال تلـــك البـــيانات مشـــفوعة بصـــور رصـــد األرض واملعلومـــات املـــتعلقة هبـــا يف نظـــم   

 املعلومات عن املواقع ضرورية لعدد كبري من تطبيقات االستشعار          وتلك. املعلومـات اجلغرافـية   
ــئة        ــر الكــوارث ورصــد البي ــر اســتراتيجية مــثل تدب عــن بعــد الــيت يدعــم بعضــها جمــاالت تطوي

 .ومحايتها وإدارة املوارد الطبيعية واالنتاج الغذائي

ُستعرضت وا. ، نظـم الـربنامج حلقـيت عمل إقليميتني واجتماعا دوليا          ٢٠٠٢ويف عـام     -١٦
ــع      ــية األرب ــات العمــل االقليم ــتان    (اســتنتاجات وتوصــيات حلق ــتا العمــل اإلقليمي ــت حلق كان

يف اجـتماع دويل من جانب      ) ٢٠٠١األولـيان مـن سلسـلة حلقـات العمـل قـد ُنظمـتا يف عـام                  
 ).انظر املرفق الثاين(فريق من اخلرباء بغية احتمال اختاذ اجراءات أخرى بشأهنا 

  
  ات احمللية    تطوير القدر    -جيم   

ــية عــلى إنشــاء       -١٧ ــر القــدرات احملل ــربنامج مــن أجــل تطوي تركــزت اجلهــود الــيت بذهلــا ال
ــبلدان النامــية وشــبكة مــن      ــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف ال وتشــغيل مراكــز إقليمــية ل
مؤسسـات التعلـيم والبحث يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف شرق وسط أوروبا وجنوب               

ال الـربنامج يشـدد عـلى الـتعاون مـع الـدول األعضـاء عـلى الصعيدين اإلقليمي                   ومـا ز  . شـرقها 
 .والدويل هبدف دعم املراكز والشبكة

ويـرد أدنـاه عـرض موجـز للجوانـب الـبارزة مـن أنشـطة املراكز اإلقليمية اليت حظيت                      -١٨
 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢بالدعم يف إطار الربنامج يف عامي 

  
  أفريقيا -١ 

ــة      ، أ٢٠٠٢يف عــام  -١٩ ــا تســعة أشــهر بشــأن األرصــاد اجلوي كملــت دورة دراســية مدهت
ــوم وتكنولوجــيا        ــتدريس عل ــريقي ل ــيمي االف ــك يف املركــز اإلقل ــاملي، وذل ــناخ الع الســاتلية وامل

وبـدأ الـربنامج التدريبـي الثاين الذي يدوم تسعة أشهر          . باللغـة الفرنسـية، يف الـرباط       - الفضـاء 
 .٢٠٠٢نوفمرب / االقليمي يف تشرين الثاينبشأن االتصاالت الساتلية يف املركز



 

7  
 

A/AC.105/790

ــانون األول  -٢٠ ــدأت يف ك ــدوم تســعة أشــهر بشــأن    ٢٠٠٢ديســمرب /وب ــية ت  دورة تدريب
- االتصـاالت الساتلية، وذلك يف املركز االقليمي االفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           

 . إيفي، نيجرييا-باللغة االنكليزية يف إيلي 
  

  هلادئآسيا واحمليط ا -٢ 
نظـم مركـز تدريـس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، منذ إنشائه يف                 -٢١

 دورة دراسية ملا بعد التخرج تدوم كل منها تسعة أشهر، وذلك           ١٥، ما جمموعه    ١٩٩٥عـام   
 دورات دراسـية بشـأن االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية،             ٧: عـلى الـنحو الـتايل       

 دورات دراســية بشــأن األرصــاد اجلويــة  ٣دراســيتان بشــأن االتصــاالت الســاتلية، و ودورتــان 
وقد بدأت  .  دورات دراسية بشأن علوم الفضاء والغالف اجلوي       ٣السـاتلية واملـناخ العـاملي، و      

الـدورة الدراسـية السـابعة ملـا بعـد الـتخرج الـيت تـدوم تسـعة أشـهر بشـأن االستشـعار عن بعد                          
/٢٠٠٢ويف السنة الدراسية    . ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١ية يف   ونظـم املعلومـات اجلغرافـ     

الـدورة الدراسية الثالثة ملا بعد التخرج       ) أ: (، يـنظم املركـز الـدورات الدراسـية التالـية            ٢٠٠٣
الــيت تــدوم تســعة أشــهر بشــأن األرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــاملي، يف مركــز التطبــيقات 

الدورة الدراسية الثالثة ملا بعد التخرج اليت تدوم تسعة أشهر ) ب (الفضـائية بـأمحد أباد، اهلند؛     
الــدورة ) ج(بشــأن علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي، يف خمتــرب الــبحوث الفيزيائــية بــأمحد أبــاد؛ 

الدراســية الســابعة ملــا بعــد الــتخرج الــيت تــدوم تســعة أشــهر بشــأن االستشــعار عــن بعــد ونظــم 
وقد استفاد من هذه    . اهلـندي لإلستشعار عن بعد بديهرا دون      املعلومـات اجلغرافـية، يف املعهـد        

وقد عقد االجتماع   .  بلدا ٣٩ طالبا من    ٣٤٠األنشـطة التعليمـية لـلمركز اإلقليمي ما جمموعه          
 ٢٥ و٢٣الســابع جمللــس االدارة واالجــتماع الــرابع للجنــته االستشــارية يف ديهــرا دون يومــي   

 .، على التوايل٢٠٠٢أبريل /نيسان
  

  مريكا الالتينية والكاريبـيأ -٣ 
سـوف تـبدأ الـدورة الدراسـية األوىل الـيت تدوم تسعة أشهر بشأن االستشعار عن بعد                   -٢٢

 يف املركـــز االقلـــيمي لـــتدريس علـــوم     ٢٠٠٣مـــارس  /ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية يف آذار  
وقــد . ازيليوتكنولوجــيا الفضــاء يف أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي، الكــائن باحلــرم اجلــامعي الــرب

ــييت يف         ــيكو سـ ــنة مكسـ ــيمي يف مديـ ــز االقلـ ــس إدارة املركـ ــثاين جمللـ ــتماع الـ ــد االجـ  ٢٩عقـ
 .٢٠٠٢أغسطس / آب٦ و٥أبريل، وعقد اجتماعه الثالث يف برازيليا يومي /نيسان
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  غريب آسيا -٤ 
 يقــدم الــربنامج اآلن الدعــم الــتقين إىل احلكومــة األردنــية يف حتضــرياهتا إلنشــاء املركــز   -٢٣

 .االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسيا
  

  أوروبا الشرقية -٥ 
إن الـدول األعضـاء يف شـبكة مؤسسـات التعلـيم والبحـث يف جمـال علوم وتكنولوجيا            -٢٤

الفضـاء يف شـرق وسـط أوروبـا وجـنوب شرقها شاركت وسامهت يف املنتدى حول عمليات                  
 بــرنامج انــتربال ومــابعده، الــذي نظمــته جلــنة أحبــاث :الــبالزما يف الفضــاء القريــب مــن األرض

 . وشارك الربنامج يف تنظيمه٢٠٠٢فرباير / شباط١٠ إىل ٥الفضاء يف صوفيا من 
  

  برامج الزماالت الطويلة األمد للتدريب املتعمق                -دال  
مــا زالــت اإليســا تدعــم بــرنامج الــزماالت الطويلــة األمــد للتدريــب املــتعمق يف إطــار    -٢٥

 األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، وذلــك بعــرض زمــاالت للــبحوث والدراســة يف    بــرنامج
، سـوف يـتاح برناجمان من برامج الزماالت مدة          ٢٠٠٣وفـيما خيـص عـام       . مؤسسـات اإليسـا   

كـل مـنهما سـتة أشـهر إلجـراء الـبحوث يف جمـال تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد، وذلك يف                         
وسـوف يعلن   . بع لإليسـا والكـائن يف فراسـكايت بإيطالـيا         املعهـد األورويب ألحبـاث الفضـاء الـتا        

 .٢٠٠٣عن الزماالت الدراسية الثالث بشأن االتصاالت الساتلية يف جمرى عام 
  

  اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون االقليمي                         -هاء   
ــيت       -٢٦ ــة إىل األنشــطة ال ــية املقدم ــاه وصــف ملخــتلف اخلدمــات االستشــارية التقن ــرد أدن  ي

 .تشجع التعاون االقليمي واليت ُيشترك يف رعايتها حتت إشراف الربنامج
  

  جملس االتصاالت الساتلية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ -١ 
 جملـس االتصـاالت السـاتلية ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـنذ انشـائه يف عام                مـا فتـئ    -٢٧

أصبح فقد  منوا كبريا؛   ينمو  فضائية،   بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات ال        مـن   مبسـاعدة  ،١٩٩٤
 تطويـــر شـــجيعوقـــد قـــام اجمللـــس بـــدور رئيســـي يف ت.  بلـــدا٣٠ عضـــوا مـــن ٩٥يضـــم اآلن 

وذلــك بــتوفري   ذلــك اجملــال،االتصــاالت الســاتلية يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ والــتعاون يف
سياســـات  لتـــبادل اآلراء واألفكـــار بشـــأن مـــا اســـتجد مـــن التكنولوجـــيات والـــنظم والحمفـــل

ــرا ل    . وخدمــات االتصــاالت الســاتلية   ــن ســيول مق ــتخذ م ــذي ي ــس، ال ــنظم اجملل ــوي ــر ـ ه، مؤمت
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 عــلى أســاس العاملــيةاالتصــاالت الســاتلية ملــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ ومعــرض االتصــاالت    
 وأسـدى الربنامج  . فـيما يـتعلق بصـناعة االتصـاالت السـاتلية         ا اقليمـي  حمفـال سـنوي، وأصـبح     اإثن

 .٢٠٠٣ وسيواصل دعم أعمال هذا اجمللس يف عام ٢٠٠٢قنية إىل اجمللس يف عام املشورة الت
  

  مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء -٢ 
قـدم الـربنامج املسـاعدة التقنـية إىل حكومة شيلي عندما نظمت االجتماع التحضريي                -٢٨

. ٢٠٠٢أبريل / نيسان ٥ و ٤و يومي   ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء يف سـانتياغ              
كمـا وفـر الـربنامج، بالـتعاون مـع اإليسـا، الدعـم الـتقين واملـايل حلكومـة كولومبيا لدى تنظيم                       

 إىل  ١٤مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء يف كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، من               
 )٦(.إندياس وخطة عمل مقترنة به    وأنـتج املؤمتـر إعالن كارتاخينا دي        . ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٧

، سـوف يدعـم الـربنامج كولومبـيا يف دورهـا كأمانة مؤقتة لتنفيذ خطة عمل                 ٢٠٠٣ويف عـام    
 .املؤمتر

  
اجتماع اهليئة العامة احلادي والعشرون لرابطة أخصائيي االستشعار عن بعد ونظم  -٣ 

  املعلومات اجلغرافية يف أمريكا الالتينية
ــربنامج  -٢٩ ــترك الـ ــائيي     اشـ ــرابطة أخصـ ــرين لـ ــادي والعشـ ــئة احلـ ــتماع اهليـ ــة اجـ  يف رعايـ

االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية يف أمـريكا الالتينـية والـندوة العاشـرة ألمريكا            
 تشرين ١٥ إىل ١١الالتينـية بشـأن االستشـعار عـن بعد املعقودين يف كوتشابامبا، بوليفيا، من       

 .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
  

  نة املعنية بسواتل رصد األرضاللج -٤ 
ــية بســواتل رصــد األرض يف         -٣٠ ــة الســادس عشــر للجــنة املعن ــئة العام ــد اجــتماع اهلي عق

وأثناء االجتماع، قدم ممثل    . ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠فراسـكايت، إيطالـيا، يومي      
ــذي أحــرزته جلــنة اســتخدام الفضــا       ــتقدم ال ء مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عرضــا عــن ال

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنـتها الفرعية العلمية والتقنية يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس         
وأبلــغ املمــثل اللجــنة املعنــية . الثالــث، وخصوصــا مــن خــالل أفــرقة العمــل الــيت أنشــأهتا اللجــنة

ــر      ــية باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدب ــتائج حلقــات العمــل املعن بســواتل رصــد األرض بن
رث، الـيت نظمـت يف إطـار الـربنامج لصـاحل مـنطقيت أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ يف عام             الكـوا 
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انظر (وقـد شـاركت اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض يف رعايـة حلقـات العمل                     . ٢٠٠٢
 ).املرفق األول

  
 يف  أنشطة متابعة الدورات التدريبية اليت تشترك األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية -٥ 

  رعايتها 
ــتحدة واإليســا بشــأن         -٣١ ــم امل ــني األم ــتابعة املشــترك ب ــرنامج امل ــربنامج دعــم ب يواصــل ال

اسـتخدام تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف التنمية املستدامة، وكان هذا الربنامج قد اسُتهل                  
  مــن جانــب اإليســا واملكتــب وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية الــتابعة ١٩٩٨يف عــام 

لألمانـة العامـة، بصفته متابعة للدورات الدراسية اليت نظمت يف فراسكايت، إيطاليا، يف األعوام               
، أُجنــزت بــنجاح املشــاريع الــيت ُنفــذت ٢٠٠٢ويف عــام . ١٩٩٧ و١٩٩٥ و١٩٩٤ و١٩٩٣

، وُعرضت )األرجنتني وبوليفيا وشيلي(وأمريكا الالتينية ) فييـت نـام  (يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ        
 .على متخذي القرارات يف البلدان املشاركةنتائجها 

ــربنامج واإليســا يف عــام    -٣٢  املشــروع الــذي ســينفذ يف أفريقــيا  ٢٠٠٣وســوف يدعــم ال
بشـأن إنشاء نظام للمعلومات من أجل حتديد ورصد وتقدير املساحات املغمورة بالفيضانات،             

ــياه الســطحية يف حــوض       ــع وكمــيات امل ــبـي يف  إضــافة إىل إنشــاء قائمــة جبــرد مواق هنــر ناكام
 .بوركينا فاصو

  
أنشطة متابعة الدورات التدريبية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن  -٦ 

  تثقيف املدرسني يف جمال االستشعار عن بعد
، أجـرى املكتـب، بالـتعاون مـع جامعـة ستوكهومل، دراسة استقصائية              ٢٠٠١يف عـام     -٣٣

رات التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد اليت نظمت يف          لتقيـيم مـا كان جملموعة الدو      
 مــن تــأثري يف إعــداد املــناهج الدراســية وصــوغ  ٢٠٠٠ و١٩٩٠الفــترة املمــتدة مــا بــني عــامي  

وقد أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أن كل      . بـرامج التعلـيم والبحـث عـلى املستوى احمللي         
 طالب تلقوا ١٠٠رنامج تعليم يف جامعته أفاد يف املعدل مـتخرج مـن الدورة التدريبية استهل ب   
كما كشفت الدراسة االستقصائية    ). ST/SPACE/9انظر  (تدريـبا يف جمـال االستشعار عن بعد         

أن العقــبات الرئيســية الــيت تواجــه املشــاركني الســابقني يف تطبــيق املعــرفة املكتســبة يف الســويد   
السـاتلية واالفـتقار إىل املعـدات والرباجميات احلاسوبية    متثلـت يف االفـتقار إىل الصـور والبـيانات          

وكذلـك اللـوازم التدريبـية واملرجعـية الضـرورية لـتدريس االستشـعار عـن بعـد على حنو ناجح                     
وإضـافة إىل ذلـك، كشـفت الدراسـة االستقصائية عن وجود حاجة ماسة إىل تدريب                . وفّعـال 
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ــيانات(تكميــلي يف االختصاصــات املــتطورة   ــية،  معاجلــة الب  الرقمــية، ونظــم املعلومــات اجلغراف
ــية االســتبانة     ــيانات العال ــتحديد املواقــع واســتعمال الب ــية ل ــنظم العامل ، وكذلــك يف حتديــث  )وال

 .معلومات املشاركني السابقني دوريا
  

  استعمال تكنولوجيا الفضاء يف إعادة بناء أفغانستان  -٧ 
، باالشتراك مع مفوضية األمم     ، حـدد مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي       ٢٠٠٢يف عـام     -٣٤

املـتحدة لشـؤون الالجـئني، نطـاق مشـروع جتريـبـي لدراسـة استعمال تكنولوجيات املعلومات                 
، ٢٠٠٣ويف عام . اجلغرافـية لدعـم حتسـني إدارة املعلومـات األمنـية يف عمليات إغاثة الالجئني            

وكنشاط أويل،  . ريبـيسـوف يبذل املكتب جهودا لتأمني األموال الالزمة لتنفيذ املشروع التج          
سـوف يعـد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي دراسة عن استعمال تكنولوجيا الفضاء يف إعادة                  

 .بناء أفغانستان
  

  بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء -٨ 
اشـترك الربنامج يف رعاية الفريق املعين بأحباث الفضاء يف البلدان النامية، الذي اجتمع               -٣٥

أثـناء انعقـاد املؤمتر العاملي      ) كوسـبار (معـية العلمـية للجـنة أحبـاث الفضـاء           يف إطـار اجـتماع اجل     
 إىل ١٠ يف هيوسـنت، تكسـاس، بالواليات املتحدة االمريكية، وذلك من           ٢٠٠٢للفضـاء لعـام     

واســتعرض الفــريق االجنــازات الــيت حققهــا الــربنامج مــن   . ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١٩
لـيت نظمـتها جلـنة كوسبار بشأن بناء القدرات، وذلك يف            حلقـات العمـل ا    ) أ: (خـالل مايـلي     

املركـز االقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي ويف املركز            
ــتـرة        ــادئ يف الف ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهل ــتدريس عل ــيمي ل -٢٠٠١االقل

ني األمــم املــتحدة واإليســا بشــأن علــوم   جمموعــة حلقــات العمــل املشــتركة بــ  ) ب(؛ و٢٠٠٣
وقــد ســاهم الــربنامج يف التخطــيط . ٢٠٠٢-١٩٩١الفضــاء األساســية الــيت نظمــت يف الفــترة 

. ملـداوالت الفـريق وحلقـات العمـل، كمـا رعـى مشـاركة عـدد مـن العلماء من البلدان النامية                 
ت الفضاء الذي   وسـاهم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف مؤمتـر القمة األول املعين بسياسا                

ُنظـم يف إطاراملؤمتـر العـاملي للفضـاء والـذي مجـع مشـل القـادة العاملـيني يف جمـال الفضـاء ملناقشة                         
ــيقات الفضــائية    ــتجارة الفضــائية والتطب وجّســد مؤمتــر القمــة  . مســائل استكشــاف الفضــاء وال
 .استمرار تعاون املكتب مع املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية
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لدورات التدريبية وحلقات العمل واملؤمترات والندوات اليت تنظمها األمم                               ا -واو  
  املتحدة   

  ٢٠٠٢األنشطة املنفذة يف عام  -١ 
 حلقــات عمــل ودورة تدريبــية واحــدة واجــتماع واحــد ١٠، عقــدت ٢٠٠٢يف عــام  -٣٦

 املرفق  ويرد يف . للخـرباء ونـدوة واحـدة حتـت رعايـة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية              
 .األول هبذا التقرير ملخص لكل نشاط من هذه األنشطة

  
  ٢٠٠٣األنشطة املزمع تنفيذها يف عام  -٢ 

تـرد يف املـرفق الـثاين الـدورات التدريبـية وحلقـات العمـل والندوات املزمع تنفيذها يف                  -٣٧
 .٢٠٠٣عام 

  
  ٢٠٠٤األنشطة املقترح تنفيذها يف عام  -٣ 

 :٢٠٠٤طة التالية يف عام يقترح تنفيذ األنش -٣٨

الـدورة التدريبـية الدولـية الـرابعة عشـرة املشـتركة بني األمم املتحدة والسويد                 )أ( 
بشـأن تثقـيف املعـلمني يف جمــال االستشـعار عـن بعـد، املــزمع عقدهـا يف سـتوكهومل وكريونــا،         

 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران–مايو /السويد، يف أيار

ــم ا    )ب(  ــني األم ــندوة املشــتركة ب ــيايت    ال ــتعمال العمل ــا بشــأن االس ــتحدة والنمس مل
سبتمرب /لتكنولوجـيا الفضـاء يف التنمـية املسـتدامة، املـزمع عقدهـا يف غراتس، النمسا، يف أيلول                 

 ؛٢٠٠٤

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ج( 
 مية؛حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النا

حلقـة عمـل األمـم املـتحدة حـول رصـد األرض، لصاحل البلدان النامية، يعتزم            )د( 
 عقدها يف أملانيا؛

حلقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة وجلـــنة حبـــوث الفضـــاء /الــندوة  )ه( 
والغـالف اجلـوي العلـوي بشـأن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء، يعتزم عقدها يف اسالم آباد يف                    

 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول- سبتمرب/أيلول
  



 

13  
 

A/AC.105/790

  املعلومات الفضائية      -زاي   
ميكــن العــثور عــلى املعلومــات املوجهــة إىل الــدول األعضــاء وعامــة الــناس عــن آخــر      -٣٩

موقع  الـتطورات يف األنشـطة املـنفذة يف اطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة علـى                
، الـذي هـو جـزء مـن املوقع          (www.oosa.unvienna.org/sapidx.html)الـربنامج عـلى االنترنـت       

ــية   . الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   ــرد يف املوقــع الشــبكي أيضــا اجلــداول الزمن وت
 .واألهداف والربامج اخلاصة باألنشطة واملشاريع املخطط هلا

وصــدر العــدد الــرابع عشــر مــن سلســلة املنشــورات الــيت تتضــمن ورقــات خمــتارة مــن    -٤٠
احللقـات الدراسـية لـربنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية         لـربنامج، حتـت العـنوان       أنشـطة ا  

(ST/SPACE/8). 
  
  التربعات   -خامسا 

اســتفاد التنفــيذ الــناجح لألنشــطة الــيت اضــطلع هبــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات     -٤١
عضاء ومؤسساهتا،   مـن الـدول األ      نقـدا وعيـنا     مـن الدعـم والتـربعات      ٢٠٠٢الفضـائية يف عـام      

 احلكومية وغري   –وكذلـك مـن املسـاعدة والـتعاون مـن املـنظمات االقليمية واملنظمات الدولية                
 .احلكومية

ــية الدعــم         -٤٢ ــية وغــري احلكوم ــنظمات احلكوم ــدول األعضــاء وامل ــر عــدد مــن ال فقــد وفّ
 : التالية بطرائق شىت منها٢٠٠٢ألنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 

 دوالر مــن حكومــة اجلمهوريــة التشــيكية، دعمــا ٣ ٠٠٠تــربع نقــدي قــدره  )أ( 
 فــرنك مــن احلكومــة الفرنســية لألنشــطة  ١٥٠ ٠٠٠ألنشــطة الــربنامج، وتــربع نقــدي قــدره  

 املتعلقة بالكوارث الطبيعية؛

 دوالر مـن اإليسـا ومسـامهة أخـرى قدرها           ١١٠ ٠٠٠مسـامهة مالـية قدرهـا        )ب( 
ــرنك٥٠ ٠٠٠ ــددة         ف ــا ألنشــطة حم ــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية دعم ــن املرك  م

 ؛)انظر املرفق األول(، شاركا يف رعايتها ٢٠٠٢للربنامج يف عام 

 مشاركا ١٣حتّمـل احلكومـة السـويدية تكالـيف السـفر اجلـوي الـدويل بشأن          )ج( 
فيما يتعلق بدورة تدريبية    وتكالـيف التنظـيم احملـلي واملـرافق، واالقامـة والطعـام، والـنقل احملـلي                 

 ؛)انظر املرفق األول(نظمت يف ستوكهومل وكريونا، السويد 
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ــنقل      )د(  ــا للـ ــية ووزارهتـ ــا للخارجـ ــا، مـــن خـــالل وزارهتـ ــة النمسـ حتّمـــل حكومـ
واالبــتكارات والتكنولوجــيا وواليــة ســترييا ومديــنة غــراتس، تكالــيف الســفر اجلــوي الــدويل     

فق، واالقامــة والطعــام، والــنقل احملــلي، فــيما يــتعلق بــندوة  للمشــاركني، والتنظــيم احملــلي واملــرا
 ؛)انظر املرفق األول(نظمت يف غراتس، النمسا 

 دوالر مـــن حكومـــة الواليـــات املـــتحدة  ٥٠٠ ٠٠٠مســـامهة مالـــية قدرهـــا  )ه( 
األمريكـية للمشـاركة يف رعايـة أربـع حلقـات عمـل واجـتماع للخـرباء بشـأن اسـتعمال النظم                      

 ؛)انظر املرفقني األول والثاين (٢٠٠٢ و٢٠٠١ملالحة يف عامي العاملية لسواتل ا

حتّمـل احلكومـات املضـيفة ألنشـطة الـربنامج تكالـيف التنظيم احمللي واملرافق،                )و( 
انظر (واالقامـة والطعـام، فـيما خيـص بعـض املشـاركني القادمني من بلدان نامية، والنقل احمللي                   

 ؛)املرفق األول

مؤسســاهتا ذات الصــلة بالفضــاء، وكذلــك مــنظمات     تكفّــل دول أعضــاء و  )ز( 
اقليمـية ودولـية، بـرعاية خـرباء لكي يقدموا عروضا تقنية ويشاركوا يف املداوالت أثناء أنشطة                 

 ).انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة(الربنامج 
  
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢االعتمادات املالية وادارة األنشطة يف فترة السنتني        -سادسا 

، ٢٠٠٣ تــنفذ أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام        ســوف -٤٣
 :املشمولة هبذا التقرير، على النحو التايل

 يف اطـار امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة، وافقـت اجلمعية            .االعـتمادات املالـية    )أ( 
بل اعادة   دوالر، ق  ٥١٠ ٢٠٠العامـة، يف دورهتـا السادسـة واخلمسـني، عـلى رصد مبلغ قدره               

احتسـاب التكالـيف، بصـفتها متطلـبات مـن املوارد للزماالت واملنح، يف امليزانية الربناجمية، من                 
 وســوف يســتخدم مــبلغ )٧(.٢٠٠٣-٢٠٠٢أجــل تنفــيذ أنشــطة الــربنامج أثــناء فــترة الســنتني  

 دوالر ُرصـَد مـن هـذه امليزانـية بعـد اعادة احتساب التكاليف لتنفيذ أنشطة                 ٢٨٢ ٨٠٠قـدره   
ويـتعني عـلى الـربنامج، لكـي يـنفذ أنشـطته املوسـعة اليت تنص عليها        . ٢٠٠٣نامج يف عـام     الـرب 

واليــته تنفــيذا فعــاال، وال ســيما تلــك الــيت هتــدف إىل تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، أن 
وسـوف ُتسـتعمل تلـك التــربعات    . يلـتمس مـبالغ إضـافية، يف شـكل تـربعات، دعمــا ألنشـطته      

 عادية للربنامج؛الكمال امليزانية ال

 ســيتوىل مكتــب شــؤون .تــويل املوظفــني شــؤون االدارة واملســامهة واملشــاركة )ب( 
الفضـاء اخلـارجي، وبوجـه خـاص خبري التطبيقات الفضائية وموظفوه، تنفيذ األنشطة املبينة يف       
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ويف هذا الصدد، سيقوم اخلبري وموظفو املكتب بأسفار حسبما هو مناسب متّول            . هـذا التقرير  
اعـتمادات ميزانـية األسـفار املخصصـة للمكتـب لفـترة السـنتني، ومتـّول عـند االقتضـاء من                 مـن   

 .التربعات
   احلواشي 

تقرير مؤمتر االمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  انظر  (1) 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3قم املبيع منشورات األمم املتحدة، ر  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩فيينا 

،  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة (2) 
 .٦٩الفقرة 

 .٦٨املرجع نفسه، الفقرة  (3) 
 .٦٩املرجع نفسه، الفقرة  (4) 
 .٥٥-٥٠املرجع نفسه، الفقرات  (5) 
 .، املرفق الثاين)A/57/20 (٢٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا (6) 
 .٦، اجلزء الثاين، الباب )A/56/6/Rev.1( ٦الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (7) 



 

 16 
 

 A/AC.105/790 

   املرفق األول
ملخص الدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات اليت عقدهتا األمم 

 ٢٠٠٢دة يف عام املتح
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واهلند حول عمليات البحث واالنقاذ املعانة  -١ 
   )٢٠٠٢مارس / آذار٢٢-١٨بنغالور، اهلند، (بالسواتل 

حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي
وإيسرو تكاليف السفر اجلوي ومصاريف 

  مشاركا١٢املعيشة بشأن 

 اهلند :البلد الراعي 
األمم املتحدة واملؤسسة : املنظمتان الراعيتان

 )إيسرو(اهلندية ألحباث الفضاء 
 إيسرو: املؤسسة املضيفة  ١٢: عدد البلدان املمثلة
   ١٢٥: عدد املشاركني

  
 حصيلة النشاط

 
ُنظمــت حلقــة العمــل إلتاحــة فرصــة للــبلدان املــندرجة ضــمن نطــاق خدمــة حمطــة      

يف بــنغالور ) سارســات-كوســباس(م الســاتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ اســتقبال بــيانات الــنظا
لكـــي تكتســـب املعـــارف الالزمـــة لتوجـــيه ســـلطاهتا الوطنـــية لضـــمان مشـــاركتها يف بـــرنامج  

سارسات، مبا يف ذلك    -وقـد أُطلـع املشـاركون على عمليات كوسباس        . سارسـات -كوسـباس 
ومتثلت إحدى النتائج الرئيسية    . نغالورإجـراءات توزيع إشارات االنذار حاملا تستقبلها حمطة با        

حللقـة العمـل يف اإلقـرار بوجـود حاجـة ماسـة إىل مـنارات منخفضـة الـتكلفة لكـي يستخدمها                       
سارسات جهوده  -وأوصـي بـأن يواصـل برنامج كوسباس       . مسـتعملون مـثل صـيادي السـمك       

فة بربنامج  وأصبح من الواضح أن املعر    .  ميغاهريتز ٤٠٦لتخفـيض تكلفـة املـنارات ذات التردد         
ولذلك، ينبغي مواصلة تنظيم برنامج     . سارسـات ليسـت كافـية عـلى وجـه العمـوم           -كوسـباس 

للــتعريف هبــذا الــنظام والــترويج له قصــد متكــني مــزيد مــن املســتعملني عــلى نطــاق العــامل مــن     
 .سارسات-االنتفاع بنظام كوسباس

 ).A/AC.105/783يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
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االقليمية الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حلقة العمل  -٢ 
/  نيسان٥-١سانتياغو، (بشأن استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة 

   )٢٠٠٢أبريل 
حتملت اجلهات الراعية : الدعم التمويلي

تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة 
 .بلدان النامية مشاركا من ال٣٥بشأن 

 ١٩: عدد البلدان املمثلة

الواليات املتحدة األمريكية : البلدان الراعيان 
 وشيلي

املعرض الدويل للفضاء : املنظمتان الراعيتان
 )اإليسا(والطريان ووكالة الفضاء األوروبية 

املعرض الدويل للفضاء : املؤسسة املضيفة  ٨٣: عدد املشاركني
 والطريان

  
 طحصيلة النشا

 
أدت حلقــة العمــل إىل توعــية مــتخذي القــرارات واملوظفــني التقنــيني القــادمني مــن    

ــبلدان النامــية يف      املؤسســات املســتعِملة احملــتملة ومقدمــي اخلدمــات يف القطــاع اخلــاص مــن ال
ــة     ــواتل املالحـ ــية لسـ ــبكات العاملـ ــارات الشـ ــتعمال إشـ ــر واسـ ــد توافـ ــنطقة بفوائـ ــتبان . املـ واسـ

لــيت ميكــن للمســتعملني احملــتملني يف املــنطقة أن يدرجــوا فــيها اســتخـدام  املشــاركون اجملــاالت ا
وأُبلغت . إشــارات تلــك الشـبكـات يف تطبـيقات عملـية حلمايـة البيـئة وتعزيز التنمية املستدامة                 

حلقـة العمـل بالـنظم احلالـية واملقـبلة للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك                 
وشبكة ) غلوناس(ظام العـاملي لتحديد املواقع والشبكة العاملية لسواتل املالحة          حالـة وتطـور الـن     

وأبــدى املشـــاركون مالحظـــات  . غاليلــيو، والشـــبكة األوروبــية الـــيت جيـــري تطويــرها حالـــيا   
الــزراعة واملــوارد ) ج(تدبــر الكــوارث؛ ) ب(الطــريان املــدين؛ ) أ: (وتوصــيات بشــأن مــا يــلي 

ــيقات ال) د(الطبيعــية؛  ــة التطب ــية الدق ــوم األرض؛  : عال ــيم والتدريــب )ه(اجليوديســيا وعل .  التعل
وشـكلت هـذه املالحظـات والتوصـيات املسـامهة اإلقليمـية مـن أمـريكا الالتينـية والكاريبـي يف                    

، والـــذي ٢٠٠٢نوفمـــرب /االجــتماع الـــدويل للخـــرباء الـــذي نظـــم يف فييــنا يف تشـــرين الـــثاين  
األربع واستبان أنشطة متابعة ليجري االضطالع      اسـتعرض مسـامهات حلقـات العمل اإلقليمية         

 . وما بعده٢٠٠٣هبا يف عام 

 ).A/AC.105/795يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
  



 

 18 
 

 A/AC.105/790 

الدورة التدريبية الثانية عشرة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف  -٣ 
يونيه / حزيران٨-مايو/ يار أ٢ستوكهومل وكريونا، السويد، (جمال االستشعار عن ُبعد 

٢٠٠٢(   
حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي

تكاليف السفر اجلوي ونثريات السفر بشأن 
 مشاركا؛ وحتملت الوكالة السويدية ١٣

للتنمية الدولية مجيع التكاليف األخرى، مبا 
فيها مصروفات اإلقامة والوجبات والسفر 

 .احمللي
 ٢٢: عدد البلدان املمثلة

 ٢٨:  املشاركنيعدد

 السويد: البلد الراعي 
 األمم املتحدة: املنظمة الراعية

جامعة ستوكهومل : املؤسستان املضيفتان
 Metria Satellus ABومؤسسة 

  
 حصيلة النشاط

 
ــارفهم         ــتطوير مع ــبلدان النامــية ل ــدورة لصــاحل األســاتذة اجلامعــيني مــن ال نظمــت ال

بعد ولتزويدهم بالقدرة على إدراج عناصر من تلك  ومهـاراهتم يف تكنولوجـيا االستشـعار عـن          
 .التكنوجيا، حسب االقتضاء، يف املناهج الدراسية جلامعاهتم ومعاهدهم

 .)A/AC.105/796يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
  

حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث  -٤ 
  )٢٠٠٢يوليه /وز مت٥-١أديس أبابا، (

حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي
واجلهات الراعية األخرى تكاليف السفر 

 ٣٠اجلوي ومصروفات املعيشة بشأن 
 .مشاركا وتكاليف خدمات الترمجة الشفوية

 

 ٤٤: عدد البلدان املمثلة
 ١٢٠: عدد املشاركني

 

األمم املتحدة واللجنة  :املنظمات الراعية
االقتصادية ألفريقيا واللجنة املعنية بسواتل 

سا ووزارة اخلارجية رصد األرض واإلي
 Space Imagingالفرنسية وشركة 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا: املؤسسة املضيفة

  
 حصيلة النشاط

 
توافر : نـاقش املشـاركون وضـع خطـة عمـل إقليمـية تركـز على ثالثة جماالت، هي                   

ــئة  ــناء القــدرات املعلومــات والتكنولوجــيا، والبي ــترح إنشــاء شــبكة إقليمــية   .  املؤسســية، وب واق
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تشـمل مجـيع هـذه اجملـاالت املخـتلفة، لتوفري التنسيق الالزم خلطة العمل مع التمكني يف الوقت                
واســتبان املشــاركون مواضــيع تــتعلق باملخاطــر ســتكون   . نفســه مــن تــبادل اخلــربات والدرايــة 

وقــد أدرجــت تلــك . شــاركة املمكــنة يف كـل حمــور املـنطقة مهــتمة مبعاجلــتها، مــع بـيان نــوع امل  
املعلومـــات يف جـــدول للشـــبكة اإلقليمـــية عـــلى املوقـــع الشـــبكي لتكنولوجـــيا الفضـــاء وتدّبـــر 

ولتشـجيع تـبادل املعلومـات واألفكـار فيما       . (www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm)الكـوارث   
-www.ungiwg.org/cgiبـــــني املؤسســـــات، حيـــــتفظ الـــــربنامج بقائمـــــة مناقشـــــة يف املوقـــــع  

bin/mailman/listinfo/unoosa-stdm .  وســيكون الــربنامج مســؤوال عــن تعهــد جــدول الشــبكة
اإلقليمـية، وقـاعدة بـيانات املؤسسات، مبا يف ذلك معلومات حمدثة عن نقاط االتصال، وقائمة         

 .املناقشة

 .)A/AC.105/794يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
  

الرابعة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حلقة العمل االقليمية  -٥ 
 ١٩-١٥لوساكا، (حول استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة 

   )٢٠٠٢يوليه /متوز
حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي

تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة 
 بلدا، وحتملت ١٨ مشاركا من ٢٦بشأن 

األمم املتحدة واجلهات الراعية األخرى 
 .تكاليف النقل وخدمات الترمجة الشفوية

 ٣٠: عدد البلدان املمثلة
 ٢٠٨: عدد املشاركني

 زامبيا: البلد الراعي 
 األمم املتحدة ووزارة :املنظمات الراعية

اخلارجية بالواليات املتحدة األمريكية 
 واإليسا

تكنولوجيا وزارة العلوم وال: املؤسسة املضيفة
 والتدريب املهين الزامبية

  
 حصيلة النشاط

 
ــيمة اجلوهــرية الشــارات         ــيها بالق ــادة وعــي املشــاركني ف أدت حلقــة العمــل إىل زي

الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف سـياق التنمـية املسـتدامة وحـثهم على االستفادة منها يف                     
املباشـــرة لذلـــك يف توســـيع قـــاعدة وميكـــن أن تتمـــثل احـــدى النـــتائج . بـــراجمهم ومشـــاريعهم

املسـتعملني الـيت حيـتمل أن تشـمل شـبكة مـن املسـتعملني املتمرسـني واملبـتدئني مـن املؤسسات                      
واسـتعرض املتحدثون التطبيقات اخلاصة     . احلكومـية واألكادميـية وكذلـك مـن القطـاع اخلـاص           

ــوم األر      ــالكوارث، وانشــاء الشــبكات اجليوديســية، وعل ــذار ب ــزراعة، واالن ــات بال ض، وخدم
ــيا،     ــتعدين واجليولوجـ ــراج، ومســـح األراضـــي، والـ ــة األحـ ــئي كإزالـ الطـــوارئ، والرصـــد البيـ
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كما نوقشت . واألنشـطة السـيزمية، ورسـم اخلـرائط االقليمـية، والطـريان املـدين، والنقل الربي           
 باستفاضـة املسـائل املتعلقة بالتعليم والتدريب يف جمال استخدام تكنولوجيات الشبكات العاملية            

 .لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

 ).A/AC.105/785يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
  

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب أفريقيا ووكالة الفضاء األوروبية حول  -٦ 
 ٢٣-٢١ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، (استخدام تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة 

   )٢٠٠٢أغسطس /آب
تكفلت اجلهات الراعية : عم التمويليالد

بتكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة 
 . مشاركا من البلدان النامية١٧بشأن 

 ١٨: املمثلة عدد البلدان
 ٧٦: عدد املشاركني

 جنوب أفريقيا: البلد الراعي 
  اإليسا وشركة أستريوم:املنظمتان الراعيتان
 جامعة ستيلينبوش: املؤسسة املضيفة

  
 يلة النشاطحص

 
متـثل عملـيات رصـد الفضـاء واالتصـاالت أداة يف مكافحـة الفقـر واجلـوع واملرض                  

وتوفـر تكنولوجـيا الفضاء بالفعل وسيلة للحصول على معلومات          . ويف دعـم التنمـية املسـتدامة      
وملعاجلة االحتياجات  . أساسـية الختـاذ القـرارات واإلجـراءات مـن أجل حتقيق التنمية املستدامة             

ائـية، ميكن اعتماد تكنولوجيا الفضاء من خالل هنج تدرجيي، باالرتكاز إىل ما هو موجود               اإلمن
وينــبغي دعــم ذلــك بــتعزيز بــناء القــدرات يف جمــال اســتخدام التكنولوجــيات    . ومــتاح بــالفعل

ومـن أجـل زيادة تعزيز علوم وتكنولوجيا الفضاء بصفتها جزءا ال يتجزأ من برنامج       . الفضـائية 
، يلـزم مـزيد مـن التنسـيق ملخـتلف األنشطة املتعلقة بالفضاء يف أفريقيا وينبغي أن                  تنمـية أفريقـيا   

تدعـم أنشـطة علـوم الفضـاء علـوم احملـيطات والغـالف اجلـوي والبيئة يف أفريقيا ويف غريها من                      
وينـبغي أن توجـه الـربامج الـيت تـنطوي عـلى استخدام تكنولوجيا الفضاء باحتياجات                 . املـناطق 

 . العكساملستعملني وليس

 ).A/AC.105/797يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
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الندوة الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول تعزيز  -٧ 
   )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢-٩غراتس، النمسا، (مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية 

حتملت اجلهات الراعية : الدعم التمويلي
تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة 

 مشاركا من البلدان النامية ٣٩بشأن 
 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

 ٤١: عدد البلدان املمثلة
 ٧٣: عدد املشاركني

 النمسا: البلد الراعي 
وية  وزارة اخلارجية النمسا:املنظمات الراعية

 نقللاوزارة  ومدينة غراتس ووالية ستريياو
 اإليسا النمساوية و والتكنولوجيابتكارواال

معهد البحوث الفضائية، : املؤسسة املضيفة
 غراتس

  
 حصيلة النشاط

 
ــائية،    ت   ــباب يف األنشـــطة الفضـ ــاركة الشـ ــندوة عـــلى مشـ ركَّـــزت املناقشـــات يف الـ

الدعــوة، وعــلى اســتعراض إجنــازات اجمللــس االستشــاري جلــيل     التعلــيم واينخصوصــا يف مــيد
وأُدرجـت املشـاريع الـيت قدمهـا اجمللـس االستشاري وكذلك            . ة اجمللـس احلالـية    الفضـاء وأنشـط   

 ملتقى جيل الفضاء  املشـاريع واألنشـطة الـيت اضـطلع هبـا الشباب تنفيذا للتوصيات اليت صاغها                
يف تقريـره الــتقين املقــدم إىل مؤمتــر األمــم املـتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي   

وأتيحــت للمشــاركني نظــرة عامــة   .)اليونيســبيس الثالــث(راض الســلمية واســتخدامه يف األغــ
واسـعة عـلى اآللـيات واألنشـطة والـربامج الـيت يسـتطيع الشـباب مـن خالهلـا أن يسـتفيدوا من                        

وتناولت . األنشـطة الفضـائية وأن يسـامهوا فـيها يف الوقـت نفسـه مبـا يعـود بالنفع على البشرية             
ــواردة يف  نة للشــباب يفاإلســهامات املمكــعاملــة الفــرقة األ األلفــية "وثــيقة  تنفــيذ التوصــيات ال

الــيت اعــتمدها مؤمتــر اليونيســبيس    "  بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية    فييــناإعــالن: الفضــائية
تكويـن أفـرقة عمل لتناول التوصيات الواردة يف إعالن          وهدفـت األفـرقة العاملـة إىل         )أ(.الثالـث 

 وكـان الغـرض مـن نـاتج عمـل األفـرقة العاملـة هو دعم                 .فييـنا الـيت أيدهـا اجمللـس االستشـاري         
  وكان.نشـاط أفـرقة العمـل الـيت أنشـأهتا جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية              

راحل متباينة من تطوُّر األنشطة متر مبأن البلدان يدركون املشـاركون طـوال فـترة انعقاد الندوة      
 ، يف وضع يسمح هلا باستكشاف األرض والكون      ففـي حـني أن بعـض الـبلدان        . الفضـائية فـيها   

 بلدان أخرى بعد    تبلغ بينما مل    ،تركِّـز بلـدان أخـرى عـلى مـيادين معيَّـنة مـن األنشطة الفضائية               
 . األنشطة املتعلقة بالفضاءذا شأن يفمستوى 

 ).A/AC.105/793يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
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األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول حلقة العمل احلادية عشرة املشتركة بني  -٨ 
   )٢٠٠٢سبتمرب /  أيلول١٣-٩كوردوبا، األرجنتني، (علوم الفضاء األساسية 

حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي
واإليسا واألرجنتني تكاليف السفر 

 . مشاركا١٩ومصروفات املعيشة بشأن 
 ٢٤: عدد البلدان املمثلة
 ٧٥: عدد املشاركني

 األرجنتني: لبلد الراعيا 
 اللجنة الوطنية ألنشطة :املنظمات الراعية

الفضاء باألرجنتني وجامعة كورودوبا 
الوطنية وجامعة ال بالتا الوطنية واألمم 

 املتحدة واإليسا
مركز الفضاء تيوفيلو : املؤسسة املضيفة

 تابانريا التابع للجنة الوطنية ألنشطة الفضاء
  

 حصيلة النشاط
 
 العــروض أن الكــون جيــري رصــده رقمــيا عــن طــريق مراصــد فلكــية أرضــية   بينــت  

وحممولــة يف الفضــاء مبعــدل مل يســبق له مثــيل، وهــذا يتــيح فرصــا وحتديــات مبســتويات تــبدو      
وينبئ .  علوم الفضاء األساسية يف البلدان الناميةمـتعادلة، مبـا يف ذلـك بالنسـبة للعـلماء يف جمال           

بــتحول منطــي يف الطــريقة الــيت ســتجرى هبــا علــوم الفضــاء   ظهــور مفهــوم املرصــد االفتراضــي  
وستؤدي . األساسـية على نطاق العامل يف عهد توافر املعلومات الغزير والربط الشبكي الكثيف            

املقاريـب الصـغرية، مبـا فـيها تلـك املوجـودة يف بلدان نامية، عددا من األدوار األساسية يف بيئة              
 تسهم بنسبة معقولة من مجيع البيانات املتحصل عليها         الـبحوث والتعلـيم اجلديـدة تلـك، ورمبـا         

وواصــلت حلقــة . يف الرصــد الفلكــي، بوصــفها أدوات للمســح ومــرافق للمــتابعة عــلى الســواء
 .٢٠٠١ و١٩٩١العمل تقييم إجنازات سلسلة حلقات العمل اليت عقدت بني عامي 

 ).A/AC.105/784يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
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 املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول اجياد حلقة العمل -٩ 
بناء شراكات عمل مع كل األطراف املعنية يف جمال : حلول فضائية للمشاكل العاملية

 ١٢-١٠هيوستون، تكساس، الواليات املتحـدة األمريكيـة، (األمن البشري والتنمية 
  )٢٠٠٢أكتوبـر /تشرين األول

تكفلت األمم املتحدة : لتمويليالدعم ا
واجلهات الراعية األخرى بتكاليف السفر 

 ٢٨اجلوي ومصروفات املعيشة بشأن 
 بلدا من البلدان النامية ٢٧مشاركا من 

 .وذات االقتصادات االنتقالية
 ١١٠: عدد املشاركني

 الواليات املتحدة: البلد الراعي 
اإليسا ومنظمة األمم :املنظمات الراعية

ة للتربية والعلم والثقافة واإلدارة املتحد
الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء التابعة 
للواليات املتحدة وجلنة أحباث الفضاء 

 واملعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية
املعهد األمريكي للمالحة : املؤسسة املضيفة
 اجلوية والفضائية

 
 حصيلة النشاط

 
ــتها  شــــددت حلقــــة العمــــل عــــلى أن األول    ــية الــــيت ينــــبغي معاجلــ ويــــات الرئيســ

وقــد قــام . واالحتــياجات الــيت يــراد تلبيــتها مــن أجــل توفــري األمــن البشــري قــد اســُتبينت فعــال 
 حكومة يف اإلعالنات السياسية     ١٠٠بصـوغ هـذه األولويـات واالحتياجات رؤساء أكثر من           
، وإعالن )٥٥/٢معية العامة قرار اجل (الـناجتة عـن مؤمترات األمم املتحدة، ومنها إعالن األلفية           

 )ج( وخطـة تنفـيذ مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة          )ب(جوهانسـربغ بشـأن التنمـية املسـتدامة       
وباملــثل، جـرت أيضـا اسـتبانة قـدرات التطبــيقات     . ٢٠٠٢سـبتمرب  / أيلـول ٤الـيت اعـتمدت يف   

. ة يف إعـــالن فييـــناالفضــائية لـــتوفري طائفــة واســـعة مـــن احللــول للمشـــاكل اإلقليمـــية والعاملــي    
ــة الــيت       واملطلــوب اآلن هــو مطابقــة القــدرات الفضــائية مــع املســائل أو املشــاكل ذات األولوي
جــرت اســتبانتها ووضــع خطــط عمــل الســتخدام التطبــيقات الفضــائية لتحقــيق غايــات حمــددة  

واســتبان املشــاركون عــددا مــن املســائل واملشــاكل احملــددة الــيت حتــد مــن   . ختفــف حــدة الفقــر
دام التطبـيقات الفضـائية مـن قـبل الــبلدان النامـية وحلـوال وإجـراءات ممكـنة لكـي جيــري          اسـتخ 

توعية متخذي  ) أ: (وتشـمل بعض اإلجراءات املطلوب اختاذها والدعم الالزم ما يلي         . اختاذهـا 
القــرارات يف املؤسســات احلكومــية ومؤسســات العــون اإلمنــائي الوطنــية بفــائدة التطبــيقات         

الطلـب إىل الـدول األعضاء أن تؤكد للمؤسسات اليت متول           ) ب(ملسـتدامة؛   الفضـائية للتنمـية ا    
إطــالق مشــاريع استرشــادية ومــبادرات أخــرى ) ج(التنمــية عــلى قــيمة التطبــيقات الفضــائية ؛ 

 .ميكن أن تؤدي إىل استخدام التطبيقات الفضائية عمليا

 ).A/AC.105/798يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  



 

 24 
 

 A/AC.105/790 

لثالثة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول حلقة العمل ا -١٠ 
هيوستون، تكساس، (ما بعد نقل التكنولوجيا : السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية

   )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢، الواليات املتحدة األمريكية
عقدت حلقة العمل يف : الدعم التمويلي

ؤمتر العاملي الثاين للفضاء وكانت إطار امل
مفتوحة جلميع املشاركني يف املؤمتر؛ ولذلك 

 .مل تكن هناك حاجة إىل متويل إضايف
 ٨٥: عدد املشاركني

 الواليات املتحدة: البلد الراعي 
 األمم املتحدة، واللجنة :املنظمتان الراعيتان

الفرعية املعنية باستخدام السواتل الصغرية 
ان النامية والتابعة لألكادميية ملصلحة البلد

 الدولية للمالحة الفضائية 
 الواليات املتحدة: البلد املضيف

  
 حصيلة النشاط

 
متـثل أحـد أهـداف حلقـة العمل يف استعراض استخدام السواتل الصغرية ليس فقط                  

أو لغــرض نقــل التكنولوجــيا بــل أيضــا كمســامهة مفــيدة يف تنمــية الــبلدان ويف الــربامج العلمــية 
وأوضـحت حلقـة العمـل جبـالء أن هـناك فوائـد جانبـية ميكـن جنـيها من استحداث                     . التطبيقـية 

أنشــطة فضــائية مــن خــالل بــرنامج للســواتل الصــغرية، وأن الســواتل الصــغرية متــثل أداة مفــيدة  
وأوصــى املشــاركون مبواصــلة . القتــناء التكنولوجــيا وتطويــرها واملســامهة يف التعلــيم والتدريــب

راءات املنسـقة السـتبانة املشـاكل اهلامـة املشتركة بني البلدان املختلفة يف أي منطقة                اختـاذ االجـ   
والـيت ميكـن التصـدي هلـا مبسـاعدة تكنولوجـيا السـواتل الصـغرية؛ كما أوصوا بإجياد شراكات           
بـني املـناطق ذات االحتـياجات املشـتركة، ومـنها مـثال املـناطق االسـتوائية يف خمـتلف القارات؛                     

ا بصــياغة بــرامج اســتراتيجية طويلــة األمــد لضــمان االقتــناء واملعاجلــة املســتدامني  وأوصــوا أيضــ
للبـيانات الالزمـة لرصـد البيـئة واملـوارد الطبيعـية، ولتخفـيف الكـوارث الطبيعية وتلك اليت من                    

 .صنع البشر، وكذلك الختاذ القرارات

 ).A/AC.105/799يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
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لدويل املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية للخرباء املعنيني االجتماع ا -١١ 
نوفمرب / تشرين الثاين١٥-١١فيينا، (باستخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة 

٢٠٠٢(   
حتملت اجلهتان الراعيتان : الدعم التمويلي

تكاليف السفر اجلوي ومصروفات املعيشة 
 بلدا من البلدان ٢٣ مشاركا من ٣٤بشأن 

النامية وذات االقتصادات االنتقالية، 
 .ومستشار واحد
 ٣١: عدد البلدان املمثلة
 ٦٤: عدد املشاركني

 الواليات املتحدة: البلد الراعي 
 اإليسا:املنظمة الراعية
مكتب األمم املتحدة يف : املؤسسة املضيفة

 فيينا

  
 حصيلة النشاط

 
الشبكات العاملية لسواتل املالحة احلالية واملقبلة      اسـتعرض االجـتماع الـتطورات يف          

وكذلـك التوصـيات الرئيسـية الـيت قدمـتها حلقـات العمـل اإلقليمـية األربـع اليت عقدت خالل                     
 لصــاحل مــناطق آســيا واحملــيط اهلــادئ، وأوروبــا الشــرقية، وأمــريكا        ٢٠٠٢ و٢٠٠١عــامي 

لسات أفرقة عاملة مواضيعية، تناول     ومن خالل ج  . الالتينـية والكاريـبـي، وأفريقيا وغريب آسيا      
املشـاركون مسـائل تتصـل باملسـح ورسـم اخلـرائط وعلـوم األرض؛ والـنقل؛ والبيـئة ومكافحة                    

 موضوعا ١٣واستبان املشاركون . الـتلوث وتدبـر الكوارث؛ وإدارة املوارد الطبيعية؛ والزراعة    
ل خمتلفة من اإلعداد    ميكـن أن تطـور لتصـبح مقترحات ملشاريع أو هي كذلك بالفعل يف مراح              

واتفقـوا عـلى إنشـاء جلنة توجيهية ميكن أن توفر االرشاد بشأن أنشطة املتابعة اليت ستجعل من             
وقدمـوا أيضـا عـددا مـن التوصـيات لزيادة      .  ومـا بعـده  ٢٠٠٣املمكـن تنفـيذ املشـاريع يف عـام          

 .تعزيز تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة

 ).A/AC.105/801وثيقة يرد تقرير مفصل يف ال(  
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حلقة عمل األمم املتحدة الثانية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدّبر الكوارث  -١٢ 
   )٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥-١١بانكوك، (

حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي
واجلهات الراعية األخرى تكاليف السفر 

 ٢٤اجلوي ومصروفات املعيشة بشأن 
 .امشارك

 ٤٠: عدد البلدان املمثلة
 ١٣٠: عدد املشاركني

 تايلند: البلد الراعي 
 األمم املتحدة واللجنة :املنظمات الراعية

االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة 
املعنية بسواتل رصد األرض واإليسا ووزارة 

 اخلارجية الفرنسية
 تايلند: البلد املضيف

  
 حصيلة النشاط

 
ــاقش املشــا    : ركون خطــة عمــل إقليمــية ممكــنة تركــز عــلى مخســة جمــاالت، هــي     ن

وكمــا حــدث يف حلقــة العمــل الــيت . الــتوقعات، واحملــاور، واألنشــطة، وســبل التنفــيذ، واملعــامل
عقـدت يف أديـس أبابـا، اسـتبان املشـاركون يف حلقة العمل هذه أيضا مواضيع تتعلق باملخاطر                   

ن نوع املشاركة املمكنة، إما بصفة مشارك أو القيام         قـد تكـون املنطقة مهتمة مبعاجلتها، مع بيا        
وقـد أدرجـت هـذه املعلومـات يف جـدول شـبكة إقليمـية عـلى املوقـع الشبكي                    . بـدور تنسـيقي   

ولتشجيع تبادل  . (www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm)لتكنولوجـيا الفضـاء وتدبـر الكوارث        
ــربنام      ــتفظ الـ ــات، حيـ ــني املؤسسـ ــيما بـ ــار فـ ــات واألفكـ ــع   املعلومـ ــة يف املوقـ ــة مناقشـ ج بقائمـ

www.ungiwg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/unoosa-stdm . وســيكون الــربنامج مســؤوال عــن
تعهـد جـدول الشـبكة اإلقليمـية، وقـاعدة بـيانات املؤسسـات، مبا يف ذلك معلومات حمدثة عن              

 .نقاط االتصال، وقائمة املناقشة

 ).A/AC.105/800يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  
  



 

27  
 

A/AC.105/790

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واملعهد الدويل لقانون اجلو والفضاء بشأن بناء  -١٣ 
   )٢٠٠٢نوفمرب /  تشرين الثاين٢١-١٨القدرات يف جمال قانون الفضاء، الهاي، 

حتملت األمم املتحدة : الدعم التمويلي
 مشاركا، ١٨تكاليف السفر اجلوي بشأن 

مرافق املؤمترات ووفرت حكومة هولندا 
 ٢١حللقة العمل ومصروفات املعيشة بشأن

مشاركا، ووفر املعهد الدويل لقانون اجلو 
والفضاء تكاليف السفر ومصروفات املعيشة 

 .لعدد إضايف من املشاركني
 ٣٨: عدد البلدان املمثلة
 ١٠٤: عدد املشاركني

 هولندا: البلد الراعي 
ملعهد  األمم املتحدة وا:املنظمتان الراعيتان

 الدويل لقانون اجلو والفضاء جبامعة اليدن
وزارة اخلارجية : البلد واملؤسسة املضيفان

 اهلولندية

 
 حصيلة النشاط

ــتعلقة            ــبادئها امل ــتحدة وم ــم امل ــاهدات األم ــم مع ــز فه ــل إىل تعزي ــة العم رمــت حلق
 والسياسات بالفضـاء اخلـارجي وقبوهلا وتنفيذها، والتشجيع على تبادل املعلومات عن القوانني     

الوطنـية املـتعلقة بالفضـاء، والـنظر يف فـرص التعلـيم والتدريـب يف جمـال قـانون الفضـاء، وذلك                       
وكـان املشاركون يشغلون مناصب     . هبـدف تعزيـز اخلـربات والقـدرات الوطنـية يف هـذا اجملـال              

ــنظمات        ــية، وم ــات، ومؤسســات حبــوث، ووكــاالت فضــاء وطن ــية، وجامع ــر حكوم يف دوائ
وكـان مـنهم خــرباء يف جمـال قــانون الفضـاء وكذلــك     .  مــن القطـاع اخلــاص دولـية، وصـناعات  

خمتصـون جـدد نسـبيا يف هـذا اجملـال، وقد مت اختيارهم على أساس ما يتوفر فيهم من إمكانات          
وقدم املشاركون . للـتأثري يف تطويـر قـانون الفضـاء والسياسـات املـتعلقة بـه وتعلـيمه يف بلداهنم                

 .ت بشأن املسائل قيد االستعراضعددا من املالحظات والتوصيا

 ).A/AC.105/802يرد تقرير مفصل يف الوثيقة (  

 احلواشي 
ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض       انظــر  )أ(   ــر األمــم امل ــر مؤمت تقري

ــنا،   ــيه / متــوز٣٠-١٩الســلمية، فيي ــيع   ( ١٩٩٩يول ، الفصــل )A.00.I.3منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املب
 .١األول، القرار 

 ٤ –أغســـطس / آب٢٦جوهانســـربغ، جـــنوب أفريقـــيا، ، تقريـــر مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنمـــية املســـتدامة  )ب(  
، الفصل  ) والتصويب A.03.II.A.1منشـورات األمـم املتحدة، رقم املبيع        ( والتصـويب    ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول 

 .١األول، مرفق القرار 
 .٢ق القرار املرجع نفسه، مرف )ج(  
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  املرفق الثاين   
اجلدول الزمين للدورات التدريبية : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

 ٢٠٠٣وحلقات العمل والندوات املزمع تنفيذها يف عام 
 

 النشاط العنوان )والتاريخ(املكان  اهلدف
تيسري التعاون بني املؤسسات يف غريب 

 آسيا إلنشاء وتشغيل مركز إقليمي
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف 

 .غريب آسيا

 ٢٧-٢٣(دمشق 
 )٢٠٠٣مارس /آذار

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية حول تطبيقات 

 وتعليم االستشعار عن ُبعد

١ 

مناقشة الفوائد احملتملة الستخدام 
تكنولوجيا الفضاء لدعم أنشطة تدبر 

ة عمل إقليمية تؤدي الكوارث ووضع خط
إىل تنسيق جهود خمتلف املؤسسات 

املهتمة بتكوين شبكة تعاونية وتطوير 
مشاريع استرشادية مشتركة تدمج 

استخدام حلول ترتكز إىل الفضاء لتدبر 
الكوارث وختتربها؛ لصاحل بلدان أوروبا 

 .الشرقية

-١٩(سينايا، رومانيا 
 مايو/ أيار٢٣

٢٠٠٣( 

ملشتركة بني األمم حلقة العمل اإلقليمية ا
املتحدة ورومانيا ووكالة الفضاء 

األوروبية حول استخدام تكنولوجيا 
 الفضاء لتدّبر الكوارث

٢ 

متكني أساتذة اجلامعات من البلدان النامية 
يف مجيع املناطق من إدراج االستشعار عن 

 .ُبعد يف مناهجهم الدراسية

ستوكهومل وكريونا، 
-مايو/ أيار٥(السويد 

يونيه /ان حزير١٣
٢٠٠٣( 

الدورة التدريبية الثالثة عشرة املشتركة 
بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف 
 املعلمني يف جمال االستشعار عن ُبعد

٣ 

اإلسهام يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع 
املعلومات مبعاجلة مسألة سد الفجوة 

الرقمية من خالل استخدام تكنولوجيا 
ة آسيا واحمليط السواتل؛ لصاحل بلدان منطق

 .اهلادئ

 تايلند 
مايو / أيار١٦-١٢(

٢٠٠٣( 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
وتايلند حول إسهام تكنولوجيا 

االتصاالت الفضائية يف سد الفجوة 
 الرقمية

٤ 

استكشاف مجيع السبل والوسائل اليت 
ميكن أن تسهم هبا علوم الفضاء األساسية 

دوليا (بناء القدرات يف التنمية املستدامة و
، باالستناد إىل اخلربات )وإقليميا ووطنيا

القصرية األمد والطويلة األمد ونتائج 
 .سلسلة حلقات العمل هذه

 بيجني
/  أيلول١٢-٨(

 )٢٠٠٣سبتمرب 

حلقة العمل الثانية عشرة املشتركة بني 
األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

 حول علوم الفضاء األساسية

٥ 

تبانة اإلسهامات اليت ميكن أن تقدمها اس
تكنولوجيا الفضاء يف سبيل اختاذ إجراءات 

منتقاة واردة يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة والتوصية 

بإجراءات متسقة ميكن أن تتخذها 
 .كيانات األوساط املعنية بالفضاء

 غراتس، النمسا
 )٢٠٠٣سبتمرب /أيلول(

 املشتركة بني األمم املتحدة الندوة
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول 

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف التنمية 
 املستدامة

٦ 
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 النشاط العنوان )والتاريخ(املكان  اهلدف
استعراض عدد من املبادرات يف جمايل 

التعليم وبناء القدرات اليت تنفذها كيانات 
خمتلفة من خالل التعاون الدويل والنظر يف 

 .سبل حتقيق التضافر بينها

 ني، أملانيابرمي
/  أيلول٢٧-٢٥(

 )٢٠٠٣سبتمرب 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول 

استخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل 
 البلدان النامية

٧ 

مناقشة فوائد برامج السواتل الصغرية يف 
خدمة البلدان النامية وإسهامها يف التنمية 

 .املستدامة

 رميني، أملانياب
سبتمرب / أيلول٣٠(

٢٠٠٣( 

حلقة العمل الرابعة املشتركة بني األمم 
املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة 
الفضائية حول السواتل الصغرية يف 

إسهام يف التنمية : خدمة البلدان النامية
 املستدامة

٨ 

تعزيز الوعي بربنامج البحث واإلنقاذ 
ة رمسية بالبلدان مبعاونة السواتل وإنشاء صل

املستعملة لتحسني فهم وتنسيق أنشطة 
الربنامج وعملياته؛ لصاحل بلدان أمريكا 

 .الالتينية والكاريبـي

ميامي، فلوريدا، 
الواليات املتحدة 

تشرين (األمريكية 
 أكتوبر/األول
٢٠٠٣( 

حلقة عمل األمم املتحدة حول عمليات 
 البحث واالنقاذ املعانة بالسواتل

٩ 

هم معاهدات األمم املتحدة بشأن زيادة ف
الفضاء اخلارجي واملشاركة فيها، لصاحل 

 .بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

داجييون، مجهورية 
تشرين (كوريا 
 تشرين –أكتوبر /األول
 )٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون 
 الفضاء

١٠ 

مناقشة الفوائد احملتملة الستخدام 
ا الفضاء لدعم أنشطة تدبر تكنولوجي

الكوارث ووضع خطة عمل إقليمية تؤدي 
إىل تنسيق جهود خمتلف املؤسسات 

املهتمة بتكوين شبكة تعاونية وتطوير 
مشاريع إسترشادية مشتركة تدمج 

استخدام حلول ترتكز إىل الفضاء لتدبر 
الكوارث وختتربها؛ لصاحل بلدان غريب 

 .آسيا

اململكة العربية السعودية 
 أكتوبر/تشرين األول(

٢٠٠٣( 

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم 
املتحدة واململكة العربية السعودية 

ووكالة الفضاء األوروبية حول استخدام 
 تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث

١١ 

استعراض توصيات حلقات العمل 
اإلقليمية بشأن الشبكات العاملية لسواتل 

 .جراءات املتابعةاملالحة ورسم مسار إ

/ كانون األول(فيينا 
 )٢٠٠٣ديسمرب 

حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمم 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

حول استخدام الشبكات العاملية لسواتل 
 املالحة وتطبيقاهتا

١٢ 
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