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

، أنشـطة بـرنامج األمم املتحدة   ٢٠٠٤ام  عـ احلاديـة واألربعـني،  األغـراض السـلمية، يف دورـا       
 قــد أجنــزت ٢٠٠٣الحظــت اللجــنة الفرعــية أن أنشــطة الــربنامج لعــام و. للتطبــيقات الفضــائية

املؤرخ  ٥٨/٨٩وبـناء عـلى توصية اللجنة، أقرت اجلمعية العامة، يف قرارها            . عـلى حنـو مـرض     
وقدمـت اللجنة الفرعية إىل      .٢٠٠٤لعـام   الـربنامج   نشـطة   أ،  ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول   ٩

، وأحاطت  ٢٠٠٥ بشـأن األنشطة املقررة لعام       اللجـنة، بغـية احلصـول عـلى موافقـتها، توصـية           
 كجزء من توصيات مؤمتر      مجيع األنشطة  مـن املـزمع تنفـيذ     و.  الـربنامج األخـرى    عـلما بأنشـطة   

األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    
رح يف تقرير خبري التطبيقات     بما اقت  حس )١(املـتعلقة بالتطبيقات الفضائية،   ) اليونيسـبيس الثالـث   (

 ٢٠٠٣ام  ــي ع ـفاألربعني  ا  ـي دور ـة ف ـة والتقني ـة العلمي ـة الفرعـي  ـى اللجـن  ـم إلـ  دـة املقـ  ـالفضـائي 
)A/AC.105/790   و Corr.1(          ألنشـطة املضطلع   معلومـات عـن ا     وتـرد يف املـرفقني األول والـثاين

 .٢٠٠٥ تنفيذها يف عام املقرر واألنشطة ٢٠٠٤ا ضمن اطار الربنامج يف عام 
  

  والية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية      -ثانيا  
ــرارها  وســـعت -٢ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٣٧/٩٠ اجلمعـ ــانون األول١٠ املـ ــمرب / كـ ديسـ

 تشمل، على وجه اخلصوص،     لكي، واليـة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية            ١٩٨٢
 :العناصر التالية

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

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

يقات اســـتحداث بـــرنامج زمـــاالت لتدريـــب أخصـــائيي التكنولوجـــيا والتطبـــ )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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ســائر    مــع حملــية وقــاعدة تكنولوجــية مســتقلة، بالــتعاون    حفــز منــو مراكــز    )ه( 
أو الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة أو األعضــاء يف الوكــاالت  / األمــم املــتحدة ومؤسســات
 املتخصصة؛

 نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقدمة؛ )و( 

ــري )ز(  ــية  توف ــات املشــورة التقن ــتوف  اختــاذ أو خدم ــبات ل  بشــأن مشــاريع  ريها ترتي
 .التطبيقات الفضائية، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

أكـــتوبر / تشـــرين األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/٢وقـــد أيـــدت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٣
، خطــة العمــل حســبما اقترحــتها اللجــنة يف استعراضــها لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس    ٢٠٠٤
، وحثـت مجـيع الـدول والكـيانات الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة وكذلك               (A/59/174)الثالـث   

الكـيانات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية الـيت تضـطلع بأنشـطة متصـلة بالفضـاء على تنفيذ             
، على سبيل األولوية، من أجل ٥٩/٢االجـراءات الـواردة يف خطة العمل اليت أُيدت يف القرار        

ــراره املعــنون    مواصــلة االســهام يف ت  األلفــية "نفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، وال ســيما ق
 )٢(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: الفضائية

  
  توجه الربنامج    -ثالثا  

  إىللتطبــيقات الفضــائية، مــن خــالل الــتعاون الــدويل،ل بــرنامج األمــم املــتحدة يهــدف -٤
لبـــيانات الفضـــائية لفـــائدة التنمـــية االقتصـــادية     اســـتخدام التكنولوجـــيات وا زيـــادة تـــرويج  

 مـتخذي القـرارات بنجاعة      زيـادة وعـي   واالجتماعـية املسـتدامة يف الـبلدان النامـية، عـن طـريق              
الــتكلفة واملــنافع االضــافية الــيت ميكــن اكتســاا؛ وانشــاء أو تعزيــز قــدرة الــبلدان النامــية عــلى    

 .لنشر الوعي باملنافع املكتسبةصولة الواستخدام تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة 

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

 األنشطة السابقة   ، سـيعتمد كـل نشـاط مـن األنشطة على نتائج           جمـال مـن تلـك اـاالت       لكـل   
 ااالتأما  . سنتني ومخس سنوات  الـيت ـدف إىل حتقـيق نـتائج ملموسـة يف فـترة تتراوح بني                 

، حسـبما الحظته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           لـربنامج لذات األولويـة    
ــا الســابعة واألربعــني،  ــلي )٣(يف دور ــا ي ــر الكــوارث؛ و ) أ (: فهــي كم صــاالت االت) ب(تدبـ

رصد البيئة ومحايتهـا، ) ج(السـاتلية اخلاصـة بتطبـيقات التطبيــب عــن بعـد والتعليم عن بعد؛ و       
ــناء ) ه(ادارة املـــوارد الطبيعــيـة؛ و) د(مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن األمــراض املعديــة؛ و   التعلــيم وب
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 اطار  ويهدف الربنامج، يف  . القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحث يف علوم الفضاء األساسية             
كـل واحـد مـن اـاالت ذات األولويـة، إىل تعزيـز بـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضاء                        
وإذكــاء الوعــي لــدى مــتخذي القــرارات مــن أجــل تعزيــز الدعــم احملــلي لالســتخـدام العمــلي     

 ومــن اــاالت األخــرى الــيت يســعى الــربنامج إىل تعزيــزها تنمــية   )٤(.للتكنولوجــيات الفضــائية
يف جمـال التكنولوجـيات املُيسـرة، مثل استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد             القـدرات   

املواقـــع، والفوائـــد العرضـــية لتكنولوجـــيا الفضـــاء، وتشـــجيع مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة  
الفضـائية، وتطبـيقات السـواتل الصـغرية والصـغرية، وتشـجيع مشـاركة الصناعات من القطاع                 

 )٥(.نامجاخلاص يف أنشطة الرب

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

واتفقــت اللجــنة عــلى انشــاء أفــرقة . تــويل القــيادة يف تســيري األعمــال املقــترنة بــتلك التوصــيات
وقــد وفــرت ) ٦(. لتنفــيذ تلــك التوصــيات حتــت القــيادة الطوعــية للــدول األعضــاء املهــتمة عمــل

 .أنشطة الربنامج، قدر االمكان، الدعم إىل أفرقة العمل اليت أنشأا اللجنة

 :وسوف تركز أنشطة الربنامج على ما يلي -٧

امية من  توفـري الدعـم للتعلـيم والتدريـب مـن أجـل بناء القدرات يف البلدان الن                 )أ( 
 ؛خالل املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

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

توفري  حبيث يشمل    مـد  للـزماالت الدراسـية الطويلـة األ        املكتـب  تعزيـز بـرنامج    )ج( 
 ؛اديةاسترشالدعم لتنفيذ مشاريع 

 تشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛ )د( 

 كمـتابعة ألنشـطة الربنامج يف ااالت   استرشـادية دعـم أو اسـتهالل مشـاريع         )ه( 
 ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

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

 .حتسني سبل احلصول على البيانات واملعلومات األخرى املتصلة بالفضاء )ز( 
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  أنشطة الربنامج    -رابعا   
  التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية                    -ألف  

  املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  -١ 
يواصـل الـربنامج التركـيز عـلى الـتعاون مـع الـدول األعضـاء عـلى الصعيدين اإلقليمي                     -٨

والـدويل ـدف دعـم املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء املنتسـبة إىل األمم                      
ون الفضــاء وقــد أبرمــت مجــيع املراكــز اإلقليمــية اتفاقــات انتســاب مــع مكتــب شــؤ   . املــتحدة

 .اخلارجي التابع لألمانة العامة

دعـم إنشـاء مواقع على شبكة       ) أ(، بـذل الـربنامج جهـودا مـن أجـل            ٢٠٠٤ويف عـام     -٩
نشـر املعلومـات عـن األنشطة التعليمية اليت تضطلع          ) ب(االنترنـت جلمـيع املراكـز االقليمـية؛ و        

) ج(ريد وبريد الكتروين قائمة؛ و    ـا املراكـز االقليمـية يف مجـيع أحنـاء العامل من خالل قواعد ب               
إعداد لوحات  ) د(تقـدمي معلومـات عن املراكز االقليمية من أجل ادراجها يف األدلّة الدولية؛ و             

إعالمـية عـن املراكـز االقليمـية مـن أجـل ادراجهـا يف معـرض الفضـاء الدائم التابع للمكتب يف                       
 عــروض عــن إجنــازات املراكــز عمــل الترتيــبات لــتقدمي) هـــ(مكتــب األمــم املــتحدة يف فييــنا؛ و

إنشــاء آلــية ) و(االقليمــية أثــناء دورات اللجــنة وخــالل األنشــطة املــنظمة يف إطــار الــربنامج؛ و  
 .حماسبية موحدة بشأن املوارد املالية اليت يوفرها الربنامج للمراكز االقليمية

يت تلقت الدعم يف    وتـرد يف املـرفق الثالـث املالمـح الرئيسية ألنشطة املراكز اإلقليمية ال              -١٠
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ واألنشطة املخطط هلا لعامي ٢٠٠٤إطار الربنامج يف عام 

  
الدورات التدريبية القصرية األمد يف جمال تطبيقات التكنولوجيا الفضائية اليت تنظمها  -٢ 

هيئة آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان التكنولوجيا والتطبيقات 
  ةالفضائي

أنشـأت حكومـة الصـني أمانـة هيـئة آسـيا واحملـيط اهلـادئ للتعاون املتعدد األطراف يف                     -١١
، مشاركة خرباء   ٢٠٠١ويرعى الربنامج، منذ عام     . مـيدان التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضـائية       

مـن مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف الـدورات التدريبـية السنوية القصرية األمد بشأن تطبيقات             
 .لوجيا الفضائية واالستشعار عن بعد اليت تنظمها اهليئةالتكنو
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الدورات التدريبية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثقيف املدرسني يف  -٣ 
  جمال االستشعار عن بعد

، باشـرت الوكالـة السويدية للتعاون االمنائي الدويل مع مكتب شؤون            ٢٠٠٤يف عـام     -١٢
وجامعـة سـتوكهومل عملـية مـتابعة تقيـيم للـدورات التدريبـية الـيت كانت قد                  الفضـاء اخلـارجي     

وكانــت األهــداف الرئيســية لعملــية التقيــيم هــي تقيــيم  . ٢٠٠٣ و١٩٩٠أجريــت بــني عــامي 
ــلمعلومات املكتســبة مــن      ــية الــدورات وحتديــد العوامــل الــيت تــؤدي إىل التطبــيق الــناجح ل فعال

 إىل مؤسسات ٢٠٠٤عـلى بعـثيت تقييم أوفدتا يف عام       واشـتملت العملـية     . الـدورات التدريبـية   
أكادميــية عديــدة يف املــناطق املشــمولة باللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ   
ــتني        ــتني اقليمي ــبـي، وعــلى حلقــيت عمــل تقييمي ــية والكاري ــريكا الالتين واللجــنة االقتصــادية ألم

ــوي الباكســتانية واملركــز    اشــتركت يف تنظــيمهما جلــنة حبــوث الفضــاء وال    غــالف اجلــوي العل
). جممع الربازيل (االقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينية والكاريبـي                

ومشــل التقيــيم اســتعراض املــناهج التعليمــية واملــرافق ومشــاريع الــبحوث املســتمرة الــيت باشــرها  
ــية   ــرعاية  وســوف تقــ . مشــاركون ســابقون يف مؤسســام األكادمي وم اجلهــات املشــتركة يف ال

ومــن املعــتزم حتديــد طبــيعة ونطــاق الدعــم . باسـتخدام نــتائج التقيــيم لتحســني الــدورات املقــبلة 
املمكـن تقدميـه بغـية ضـمان إرسـاء جـذور راسـخة لـلجهود املسـتمرة يف األوساط التعليمية يف           

 .البلدان النامية

ــة العمــل الباكســتا     -١٣ ــق املشــاركون يف حلق ــد اتف ــيقات   وق ــة بالتطب ــلى وضــع قائم نية ع
الــناجحة يف تكنولوجــيات االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية والشــبكة العاملــية    

. ٢٠٠٤ و ١٩٩١لسـواتل املالحـة الـيت نتجـت عن حضور تلك الدورات التدريبية بني عامي                
 املخاطر من أجل    وباالضـافة إىل ذلـك، أنشا املشاركون فرقة عمل اقليمية آسيوية معنية بتقييم            

محايـة املــوارد الطبيعـية والبيــئة باسـتخدام تكنولوجــيات االستشـعار عــن بعـد ونظــم املعلومــات      
وقــد قدمــت فــرقة العمــل املســاعدة إىل جهــود االغاثــة واعــادة التأهــيل الــيت أعقبــت . اجلغرافــية

 .كارثة تسونامي األخرية يف احمليط اهلندي عن طريق تقدمي حتاليل للصور
  

  رنامج الزماالت الطويلة األمد للتدريب املتعمقب -٤ 
ــنو     ٢٠٠٤يف عــام  -١٤ ــيك يف توري ــيا، مــن خــالل معهــد البوليتكن ــة ايطال ، قامــت حكوم

ومعهـد مـاريو بويـال للدراسـات العلـيا وبالـتعاون مـع معهـد غاليلـيو فرياريس الوطين للتقنيات                     
ــتقدمي مخــس زمــاالت مــدة كــل مــنها     ــية، ب ــيا بشــأن   شــهرا للقــي١٢الكهربائ ام بدراســات عل

 كانون  ١٧وقد بدأ الربنامج يف     . الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة والتطبـيقات ذات الصـلة ا             
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واشـتركت املنظمات الراعية يف اختيار مخسة ممثلني للمنظمات احلكومية      . ٢٠٠٥يـناير   /الـثاين 
 االسالمية وباكستان   واملؤسسـات البحثـية واألكادميـية يف األرجنـتني واألردن ومجهوريـة ايران            

 .وسري النكا للحصول على الزماالت الدراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو بإيطاليا
  

 تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية وتيسري سبل -باء 
  الوصول إليها

  تكنولوجيا الفضاء وتدبر الكوارث -١ 
ولوجـــيا الفضـــاء وتدبـــر الكـــوارث والـــتابع  يهـــدف اـــال ذو األولويـــة املـــتعلق بتكن  -١٥

للـربنامج، حسـبما أوصـى بـه اليونيسـبيس الثالث، إىل تشجيع استخدام تكنولوجيا الفضاء من       
 يف ٢٠٠٠وقد بدأت جهود الربنامج املتجددة يف عام  . أجـل تدبـر الكوارث يف البلدان النامية       

وقد عقدت . هذا املوضوعشـيلي، عـندما نظمـت أوىل حلقـات العمل االقليمية اخلمس حول              
). ٢٠٠٣(ورومانيا  ) ٢٠٠٢(وتايلند  ) ٢٠٠٢(حلقـات العمـل االقليمـية اإلضـافية يف اثيوبـيا            

، عقــدت حلقــة العمــل االقليمــية اخلامســة يف اململكــة العربــية الســعودية بيــنما ٢٠٠٤ويف عـام  
ات العمل االقليمية عقـدت يف أملانـيا حلقة العمل الدولية اخلتامية اليت اعتمدت على نتائج حلق         

 .اخلمس

وقــد اشــترك يف تنظــيم حلقــة العمــل االقليمــية اخلامســة حــول اســتخدام تكنولوجــيا       -١٦
الفضـاء يف إدارة الكـوارث، الـيت عقـدت يف اململكـة العربية السعودية، كل من مكتب شؤون                   

نية وشركة الفضـاء اخلـارجي ومعهـد حبـوث الفضـاء الـتابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتق       
ومشلـت املناقشـات   . (Space Imaging Middle East (SIME))سـبيس امييجيـنج مـيدل إيسـت     

مسـائل وتوصـيات بشـأن بناء القدرات واملعارف، وآليات التشبيك والتنسيق، وتوافر البيانات        
ووضع املشاركون خطة   . والوصـول إلـيها، والـبىن التحتـية للبـيانات الفضـائية، وإذكـاء الوعـي               

وحـدة ركّـزت عـلى اسـتبانة العوامـل الـيت حتـول دون اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف                     عمـل م  
واقـترح إنشـاء فـرقة عمـل اقليمـية لعـرض االجراءات ذات األمهية               . تدبـر الكـوارث يف املـنطقة      
وعـرض معهـد حبـوث الفضـاء التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم     . بالنسـبة إىل املـنطقة ككـل    

واتفقت فرقة العمل على وضع خطة عمل تشمل مجع املعلومات          . ذلك اجلهد والتقنـية تنسـيق     
وانشـاء قـاعدة بـيانات باملواهـب االقليمـية مـن أجـل اقامـة شـبكة اتصـاالت فـيما بينها ووضع                    

 .منهاج تدريبـي مع دراسات حاالت
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وكانـت حلقـة عمـل األمـم املـتحدة الدولـية حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر                    -١٧
، هي حلقة العمل ٢٠٠٤أكتوبر  /ارث، الـيت عقـدت يف ميونـيخ، أملانيا، يف تشرين األول           الكـو 

وكان اهلدف من حلقة    . النهائـية لسلسـلة حلقات العمل االقليمية اخلمس الوارد ذكرها أعاله          
العمـل هـذه صـوغ اسـتراتيجية عاملـية ـدف إىل تـرويج اسـتخدام التكنولوجـيات الفضائية يف                     

ــوارث ــر الكـ ــ. تدبـ ــية  وشـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــا(اركت وكالـ ــل  ) اإليسـ ــة العمـ ــة حلقـ يف رعايـ
واستضـافها املركـز األملـاين لشـؤون الفضاء اجلوي ونظّــمت بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة                

 .للتربية والعلم والثقافة واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

مســاعدة الــبلدان النامــية عــلى : وقــد نوقشــت ثالثــة مواضــيع حموريــة يف حلقــة العمــل  -١٨
ــتدبر      اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لــتدبر الكــوارث؛ وتنســيق اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ل

ــر كـــويب    ــال مؤمتـ ــاء يف أعمـ ــيا الفضـ ــوارث؛ وادراج موضـــوع تكنولوجـ ــد شـــكلت . الكـ وقـ
الــيت وفــرت اســتراتيجية مــن أجــل تدعــيم كــيان تنســيقي    " رؤيــة مــيونخ"التوصــيات اخلتامــية 

. ت تنسـيق وطنـية وآلـيات تنسـيق دولـية أخرى مثل املنظومة العاملية لنظم رصد األرض                 وجهـا 
 ٢٢ إىل ١٨واقـترح يف املؤمتـر العـاملي لـلحد مـن الكـوارث، الذي عقد يف كويب، اليابان، من        

، انشـاء شـراكة لتنســيق الدعـم عـلى الصــعيدين الوطـين واالقلــيمي      ٢٠٠٥يــناير /كـانون الـثاين  
وأوصي أيضا بأن   . ج احللول التكنولوجية الفضائية يف أنشطة تدبر الكوارث       فـيما يـتعلق بادمـا     

ــر الكــوارث        ــية بتكنولوجــيا الفضــاء وتدب ــية املعن يواصــل املكتــب احملافظــة عــلى الشــبكة العامل
 .وتوسيعها

، عقـد الـربنامج يف مـيامي، فلوريـدا، الـدورة التدريبـية املشـتركة بني                 ٢٠٠٤ويف عـام     -١٩
لواليـات املـتحدة األمريكـية حـول البحـث واالنقـاذ بواسـطة السـواتل لصاحل                 األمـم املـتحدة وا    

وقـد أصـدر الـنظام السـاتلي الـدويل للبحـث واالنقاذ           . الـبلدان يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبــي        
 شـخص كـانوا معرضـني لـلخطر يف زهاء           ١٧ ٠٠٠حتذيـرات سـاعدت عـلى انقـاذ أكـثر مـن             

ونظّـم الربنامج يف األعوام األخرية سلسلة من  . ١٩٨٢ عملـية حبـث وانقـاذ مـنذ عـام        ٥ ٠٠٠
الـدورات التدريبـية املصـممة للمسـاعدة عـلى حتسـني الـتفاعل بـني الـبلدان املشـاركة يف النظام              

وهدفــت تلــك األنشــطة التدريبــية إىل االســهام يف سالســة  . الســاتلي الــدويل للبحــث واالنقــاذ
وقد عرفت الدورة . لنسبة للبلدان الناميةعملـيات الـنظام وجعل احلصول على املعدات أيسر با    

التدريبـية املشـاركني عـلى مفهـوم الـنظام األساسـي وتطبـيقاته وعلى اخلصائص اجلديدة للنظام                
مــثل نظــام التنبــيه اخلــاص بــأمن الســفن وأجهــزة االرشــاد الشخصــية احملــددة لــلمكان وادمــاج   

 .مات االرهابيني والقراصنةاشارات الشبكة العاملية لسواتل املالحة من أجل مكافحة هج
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ونظّـم الـربنامج أيضـا حلقـة العمـل الـرابعة عشرة املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد                   -٢٠
الـدويل لـلمالحة الفضائية حول بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية               

وفر، كندا، يف تشرين    مـع التشـديد عـلى تطبـيقات االستشـعار عـن بعـد، الـيت عقـدت يف فانك                   
ــر    . ٢٠٠٤أكــتوبر /األول وهدفــت حلقــة العمــل يف املقــام األول إىل اســتعراض مــبادرات تدب

الكـوارث الـيت تسـتخدم تكنولوجـيا الفضـاء والـيت نفّذـا خمـتلف الكـيانات من خالل التعاون             
 .الدويل وإىل حتديد سبل ارساء التضافر فيما بينها

  
  ورصد البيئةادارة املوارد الطبيعية  -٢ 

فــيما يــلي وصــف لألنشــطة الــيت اضــطلع ــا الــربنامج دعمــا لــلمجال املوضــوعي ذي   -٢١
 .األولوية املتعلق بادارة املوارد الطبيعية ورصد البيئة

وكانـت حلقـة العمـل االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية                 -٢٢
ــئة وادارة    والســودان حــول اســتخدام تكنولوجــيا الف   ــية ورصــد البي ــوارد الطبيع ضــاء الدارة امل

 واستضـــافتها اهليـــئة الســـودانية ٢٠٠٤أبـــريل /الكـــوارث قـــد عقـــدت يف اخلـــرطوم يف نيســـان
وتركّـــزت العـــروض املقدمـــة عـــلى الـــزراعة وادارة املـــوارد الطبيعـــية؛ . لالستشـــعار عـــن بعـــد

ارة املــوارد املائــية؛ والرصــد واســتخدام األراضــي وتدهــور حالــة األراضــي؛ واهليدرولوجــيا واد 
ــي واألمــن البشــري    ــئي؛ واألمــن الغذائ ــيم البي ــة اخلــرطوم "ووضــعت . والتقي اســتنادا إىل " رؤي

ــيا        ــتراتيجية مشــتركة لتشــجيع اســتخدام تكنولوج ــرت اس ــة واملناقشــات ووف ــروض املقدم الع
لبــيانات الفضــاء يف الســودان واملــنطقة عــن طــريق التركــيز عــلى بــناء القــدرات والوصــول إىل ا 

وانشـاء الشـبكات واقامـة الـبىن التحتـية للبـيانات الفضائية وتنسيق السياسات الفضائية الوطنية                 
وأقــر املشــاركون بــأن التشــارك يف . واالقليمــية وزيــادة الوعــي والبــناء عــلى املــبادرات القائمــة 

عمل املعـارف وانشـاء الشـراكات مـن شـأما أن يتيسـرا بدرجـة كـبرية عن طريق انشاء فرقة                      
وستكون جهات التنسيق احملورية تلك مسؤولة عن نشر        . اقليمـية ذات جهـات تنسـيق حموريـة        

. املعلومـات عـن األنشـطة واملعلومـات الـيت ميكن أن تعود بالفائدة على كافة املؤسسات املعنية          
وقـد عرضـت اهليـئة السـودانية لالستشـعار عن بعد تويل مهمة التنسيق يف فرقة العمل االقليمية          

 .قترحةامل

وكانـت حلقـة العمـل االقليمية املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية ايران االسالمية               -٢٣
حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض األمــن البيــئي واصــالح الوضــع بعــد الكــوارث     

ــن      ــران م ــدت يف طه ــيت عق ــية املســتدامة وال ــار١٢ إىل ٨والتنم ــايو / أي ــد نظّمــت  ٢٠٠٤م  ق
وقد ركّزت حلقة . لـة الفضـاء االيرانـية بدعـم مـن وكالة الفضاء األوروبية           باالشـتراك مـع وكا    
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العمـل عـلى ثالثـة جوانـب مـن تطبـيقات تكنولوجيا الفضاء مل جتر دراستها يف حلقات العمل                    
ــي  ــية املســتدامة      : الســابقة وه ــد الكــوارث والتنم ــئي واصــالح الوضــع بع ــن البي ووضــع . األم

ة مشــتركة لتشــجيع اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف   املشــاركون يف حلقــة العمــل اســتراتيجي  
رؤية "أمـا أهـداف املـبادرة فهـي نفس أهداف         ". مـباردة طهـران   "املـنطقة وأطلقـوا علـيها اسـم         

وقد عرضت وكالة الفضاء االيرانية تويل مهمة التنسيق يف    . الـيت ورد ذكـرها أعـاله      " اخلـرطوم 
 .اتفرقة العمل االقليمية اليت اقترحت أثناء املناقش

وكانـت حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وسويسرا               -٢٤
والنمسـا حـول االستشـعار عـن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية قد عقدت يف                

ــن   ــاندو م ــثاين ١٩ إىل ١٥كامت ــتا النمســا    . ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين ال ــد اشــتركت حكوم وق
 الفضـاء األوروبـية يف رعايـة حلقـة العمـل واستضافها املركز الدويل للتنمية                وسويسـرا ووكالـة   
وكانـت حلقـة العمـل هـي األوىل يف سلسـلة جديـدة مـن األنشطة املكرسة                  . املـتكاملة للجـبال   

وكـــان اهلـــدف األويل حللقـــة العمـــل هـــو مناقشـــة      . للتنمـــية املســـتدامة يف املـــناطق اجلبلـــية   
ر عـن بعـد والتكنولوجـيات الفضائية األخرى لصاحل املناطق           االسـتخدامات املمكـنة لالستشـعا     

وخـالل حلقـة العمـل، أُنشئت أربعة أفرقة عاملة وقدمت مثانية اقتراحات مشاريع إىل               . اجلبلـية 
وكانــت األفــرقة . اجلهــات املشــاركة يف الــرعاية مــن أجــل مواصــلة الــنظر فــيها ودعمهــا مالــيا  

ين بالتنمـية املستدامة الذي ركّز على استخدام األراضي        الفـريق العـامل املعـ     ) أ(العاملـة األربعـة     
الفريق ) ب(والغطـاء األرضـي وتقديـر األمن الغذائي يف منطقة هندو كوش وجبال اهلماليا؛ و              

ــيات الغطــاء         ــز عــلى رســم خــرائط ودينام ــذي ركّ ــية، ال ــوارد الطبيع ــئة وامل ــامل املعــين بالبي الع
رصـد املناطق اجلليدية من أجل اكتشاف موارد        األرضـي يف املـناطق اجلبلـية يف جـنوب آسـيا و            

الفــريق العــامل املعــين بــتدبر الكــوارث الــذي ركّــز عــلى تطبــيقات   ) ج(املــياه وتغــري املــناخ؛ و
الفــريق العــامل املعــين  ) د(االستشــعار عــن بعــد لصــاحل شــبكة اقليمــية ملعلومــات الكــوارث؛ و   

عار عن بعد يف جمال التعليم وعلى       بالتعلـيم والتدريـب وبـناء القـدرات الـذي ركّز على االستش            
 التابع  (Eduspace)" ايدوسبيس"الـتابعة لـربنامج     " جـبال اهلماليـا مـن الفضـاء       "النمـيطة املعـنونة     

وقـد دعيـت اجلهـات املشتركة يف رعاية حلقة العمل إىل االنضمام             . لوكالـة الفضـاء األوروبـية     
أخصائيني ممارسني ومنظمات معنيني    إىل الشـراكة مـن أجـل اجلـبال الـيت متثل حلفا عامليا يضم                

. وهي دف إىل مباشرة أنشطة ملموسة لتحسني سبل العيش والبيئات اجلبلية          . مبسـائل اجلبال  
وقـد أعربـت اجلهات املشاركة يف الرعاية عن استعدادها للمساعدة على حشد املوارد الالزمة               

 .لتنفيذ املشاريع الرائدة املختارة
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واليـات املـتحدة لضـمان قـيام األمـم املـتحدة واتمع األفريقي             ويعمـل الـربنامج مـع ال       -٢٥
اليت قدمتها  ) الندسات(باالسـتفادة اسـتفادة تامة من بيانات ساتل استشعار األراضي عن بعد             

وقـد عقـد الربنامج     . ٢٠٠١وزارة خارجـية الواليـات املـتحدة هـبة إىل األمـم املـتحدة يف عـام                  
ــة   ــيا بقصــد تدعــيم    اجــتماعي خــرباء دون اقليمــيني وحلق  عمــل دون اقليمــية واحــدة يف أفريق

وتنفـيذ اسـتراتيجية موحدة لضمان توزيع البيانات على املستعملني النهائيني وضمان استعماهلا             
ــاءة ــنظم        . بكف ــين ب ــدويل املع ــر ال ــناء املؤمت ــيمي األول أث ــد اجــتماع اخلــرباء دون االقل ــد عق وق

وعقد . ٢٠٠٣أكتوبر  / داكار يف تشرين األول    املعلومـات اجلغرافـية يف أفريقـيا، الـذي عقد يف          
ــية          ــرابطة األفريق ــه ال ــذي عقدت ــر اخلــامس ال ــناء املؤمت ــثاين أث ــيمي ال اجــتماع اخلــرباء دون االقل

وأثــناء . ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢١ إىل ١٨الستشــعار البيــئة عــن بعــد يف نــريويب مــن   
ة الالزمة لضمان استعمال البيانات     املؤمتـر جـرى التـيقن مـن توزيـع البـيانات واجلهـود االضـافي               

وأكـد املشـاركون عـلى احلاجـة إىل تقيـيم الوصول إىل            . مـن قـبل املؤسسـات األفريقـية احملـددة         
. بـيانات الندســات املوهوبــة وعـن األثــر الــذي يـتركه توافــر البــيانات واسـتعماهلا عــلى أفريقــيا    

ن تــتركّز عــلى اســتمرار إذكــاء واتفــق عــلى أن اجلهــود، خــالل الســنة التالــية لــلمؤمتر، ينــبغي أ 
الوعـي بــتوافر البــيانات وعــلى ضــمان وصـول البــيانات إىل املؤسســات األكادميــية وغريهــا مــن   

واقـترح املشـاركون تنظـيم دورة خاصـة أثـناء مؤمتر السنة التالية،              . مراكـز الدراسـات املـتقدمة     
 البيانات املوهوبة   ، جلمـع العـروض الـيت تـبني الكيفـية الـيت جرى فيها استعمال               ٢٠٠٥يف عـام    
 .يف أفريقيا

  
  التشجيع على استخدام التكنولوجيا امليسرة -٣ 

شـدد اليونيسـبيس الثالـث عـلى املـنافع االجتماعـية واالقتصـادية للـنظم العاملية لسواتل                   -٢٦
املالحــة الــيت تشــكل تكنولوجــيا فضــائية ميســرة هامــة لتنفــيذ تطبــيقات يف جمــاالت مــثل نظــم    

فـية، والطـريان، والـنقل الـبحري والـربي، ورسـم اخلـرائط واملسح، والزراعة،               املعلومـات اجلغرا  
. وشـــبكات الكهـــرباء واالتصـــاالت، واالنـــذار بـــالكوارث، واالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ  

وبالنســبة للــبلدان النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية ميكــن لتطبــيقات الــنظم العاملــية  
وال ناجعـة مـن حيـث الـتكلفة للسـعي لتحقـيق الـنمو االقتصادي                لسـواتل املالحـة أن توفـر حلـ        

دون التخـلي عـن احلاجـة إىل احلفـاظ عـلى البيئة يف احلاضر واملستقبل، وبالتايل تشجيع التنمية               
 .املستدامة، مبا يف ذلك التدريب والتعليم يف جمال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية

، عقــد الــربنامج، بــرعاية   ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠١م وخــالل الفــترة املمــتدة مــن عــا     -٢٧
حكومـة الواليـات املـتحدة، أربـع حلقـات عمـل اقليمية حول النظم العاملية لسواتل املالحة يف                   
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وكانـت وكالـة الفضاء    . زامبـيا وشـيلي ومالـيزيا والنمسـا وثالثـة اجـتماعات دولـية يف النمسـا                
وقد أسهمت  . ٢٠٠٢ت يف عـام     األوروبـية قـد شـاركت يف رعايـة حلقـات العمـل الـيت عقـد                

سلسـلة االجـتماعات بدرجـة كبرية يف أعمال فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة                
الــذي أنشــأته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــن أجــل حتســني ســبل   

 تلك النظم وامكانية  الوصـول عاملـيا إىل الـنظم الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وحتسني توافق            
، عقد االجتماع الدويل املشترك ٢٠٠٤ديسمرب  /ويف كانون األول  . اسـتعماهلا بصـورة متـبادلة     

بـني األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة حول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا                 
تماعات الســابقة واســتعرض االجــتماع الــتقدم الــذي أحــرز يف تنفــيذ توصــيات االجــ . يف فييــنا

واجـتماعات فـريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة من حيث ايالء األولوية ملشاريع               
. وجــرى أيضــا تــناول الســبل والوســائل الكفــيلة بــتمويل املشــاريع. املــتابعة ومواصــلة تطويــرها

لـنظم العاملية   واختـذت خطـوات اضـافية يف اعـداد االطـار املـرجعي النشـاء جلـنة دولـية معنـية با                     
 .لسواتل املالحة لغرض تشجيع وتنسيق استخدام هذه النظم وتطبيقاا

 أعـوام، اشـتركت عـدة وكـاالت فضـائية، بـناء عـلى طلب األوساط                 ١٠ومـنذ زهـاء      -٢٨
الطبـية، يف دراسـات رائـدة بشأن الصحة العامة باستخدام النظم الفضائية أي رصد األرض مبا                

وكانـت اـاالت الطبـية الثالثة التالية        .  املالحـة واالتصـاالت    يف ذلـك الرصـد اجلـوي وسـواتل        
اخلدمـات االستشـارية الطبـية يف املـناطق املـنعزلة، مبـا يف ذلك        ) أ: (موضـع حبـث بصـورة أولـية       

يف املواقـع اليت    (والتطبـيقات الثابـتة     ) القـوارب والطائـرات والبعـثات الـربية       (التطبـيقات املتـنقلة     
االنتشــار الوبــائي لألمــراض ) ب(؛ و )يف أمــاكن الكــوارث الطبيعــيةيــتعذر الوصــول إلــيها أو 

التطبيقات املستقبلية مثل التشغيل    ) ج(املعديـة مـن حيـث املتغريات البيئية، وال سيما املناخ؛ و             
 .اآليل عن بعد والعمليات اجلراحية عن بعد والرعاية الصحية املنـزلية

 الــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء ، قــام الــربنامج، مــع٢٠٠٤يولــيه /ويف متــوز -٢٩
وكان . وجهـات راعـية أخـرى، بتنظـيم مؤمتـر اخلدمـات الصـحية عن بعد والسواتل يف الرباط           

الغـرض الرئيسـي مـن عقـد املؤمتـر هـو مقارنـة الـنهوج املخـتلفة الـيت اعتمدا وكاالت فضائية                       
الدويل يف جمال تقدمي اخلدمات     خمـتلفة ومـنظمات وطنـية ودولية وغري حكومية وتعزيز التعاون            

وقــد جــرى تقــدمي ومناقشــة أحــدث الــنهوج يف جمــاالت دراســة االنتشــار   . الصــحية عــن بعــد
الوبــائي عــن بعــد واالستشــارة عــن بعــد والتشــغيل اآليل عــن بعــد واجلــراحة عــن بعــد والتعلــيم 

ــية  ــناطق النائـ ــواتل   . الصـــحي يف املـ ــيقات عـــن طـــريق سـ ــية للتطبـ ــا عـــروض آنـ وقدمـــت أيضـ
 .تصاالتاال
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  التطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة  -٤ 
خـالل سـنوات عديـدة، نظم الربنامج حلقات عمل وندوات هدفت إىل زيادة الوعي                -٣٠

ــوم والتكنولوجــيا         ــه العل ــذي تقــوم ب ــدور ال ــناس بأمهــية ال ــة ال ــدى مقــرري السياســات وعام ل
، بدأ الربنامج، برعاية  ٢٠٠٣وابتداء من عام    . الفضـائية وتطبـيقاا يف تعزيـز التنمـية املسـتدامة          

مــن حكومــة النمســا، سلســلة مــن ثــالث نــدوات لدراســة الكيفــية الــيت ميكــن ــا للتطبــيقات    
الفضـائية أن تسـهم يف تنفـيذ االجـراءات املوصـى ـا يف خطـة تنفـيذ نـتائج مؤمتر القمة العاملي                 

 اــاالت الــيت ميكــن فــيها للتطبــيقات  وقــد حــددت الــندوة األوىل خمــتلف)٧(.للتنمــية املســتدامة
 .الفضائية أن تقدم مسامهة هامة ملتابعة نتائج املؤمتر العاملي

احللـــول : الـــندوة حـــول تـــزويد العـــامل باملـــياه"، عقـــدت ٢٠٠٤ســـبتمرب /ويف أيلـــول -٣١
وقد اشتركت يف رعايتها وزارة اخلارجية ووزارة       . يف غـراتس، النمسـا    " الفضـائية الدارة املـياه    

نقل واالبــتكار والتكنولوجــيا االحتاديــتني يف النمســا، ومقاطعــة شــتايرمارك ومديــنة غــراتس    الــ
ــية  ــة الفضــاء األوروب ــندوة . ووكال ــياجات املســتعملني  ) أ: (وكانــت أهــداف ال اســتعراض احت

النهائـيني القـائمني عـلى ادارة مـوارد املياه ودراسة الكيفية اليت ميكن ا لتكنولوجيا الفضاء أن               
دراسـة نـوع ومسـتوى التدريـب الالزم لفئات     ) ب(عـلى تعزيـز ادارة مـوارد املـياه؛ و     تسـاعد   

اســتبانة شــراكة ) ج(مســتهدفة حمــددة يف اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء الدارة مــوارد املــياه؛ و 
وقد . حتديـد اخلطـوات الالزمة ملباشرة مشاريع رائدة ارشادية       ) د(عملياتـية ميكـن انشـاؤها؛ و        

يف الـندوة عناصـر ميكـن ادماجهـا يف املشـاريع الـرائدة احملتـلمة ووضع خطة                  حـدد فـريق عـامل       
واتفـق املشـاركون يف الـندوة عـلى مواصلة تطوير تلك العناصر دف              . لصـوغ هـذه املشـاريع     

 .مباشرة مشاريع رائدة يف املستقبل القريب
  

 وقوع كوارث ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال -٥ 
  ")‘الفضاء والكوارث الكربى‘امليثاق الدويل بشأن ("طبيعية أو تكنولوجية 

الفضاء "يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـدور تعـاوين يف امليثاق الدويل بشأن                    -٣٢
، وهو ترتيب طلبت منظومة األمم املتحدة من        ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١مـنذ   " والكـوارث الكـربى   

 مرة ملواجهة الكوارث، مبا فيها      ١٤مـن وكـاالت الفضـاء يف ما جمموعه          خاللـه صـورا سـاتلية       
كارثـة تسـونامي األخـرية يف احملـيط اهلـندي واعصـار جـني يف هـاييت واعصـار إيفان يف غرينادا                
وفيضـــانات يف اجلمهوريـــة الدومينيكـــية وهـــاييت وحتطـــم قطـــار يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية  

ــتان  ــزال يف أفغانسـ ــية وزلـ ــرين األول. الدميقراطـ ــتوبر /ويف تشـ ــربنامج يف  ٢٠٠٤أكـ ــم الـ ، نظـ
جنـيف، سويسـرا، االجـتماع الـثاين ليوم واحد لوكاالت األمم املتحدة وأعضاء امليثاق لغرض                
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واتفــق . ألنشــطة الســنة الثانــية" الــرؤية املشــتركة"اجــراء تقيــيم ألنشــطة الســنة األوىل وتنقــيح  
مـــنظمات انســـانية (شـــبكة الشـــراكات املشـــاركون يف االجـــتماع عـــلى اســـتراتيجية لتدعـــيم 
وكانــت وكــاالت األمــم . يف كــل قطــر) ووكــاالت محايــة مدنــية ومعــاهد تكنولوجــيا فضــائية

املـتحدة الـيت أعربـت عـن اهتمامها بتلك الشراكات قد مشلت مكتب شؤون الفضاء اخلارجي           
برنامج ومفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني ومعهـد األمـم املـتحدة للتدريب والبحث و                

إذكاء (وستشمل الشراكات أنشطة مناصرة     . الغـذاء العـاملي واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة           
واتفق املشاركون أيضا على أن تواصل األمم املتحدة العمل من أجل   . وبـناء القدرات  ) الوعـي 

 .حتقيق هدف امليثاق الذي يستخدم أيضا يف كوارث االنتشار الوبائي واألزمات االنسانية
  

  املعلومات الفضائية -٦ 
ميكـن االطـالع عـلى املعلومـات املوجهـة إىل الـدول األعضـاء وعامـة الـناس عـن آخر                       -٣٣

موقع  الـتطورات يف األنشـطة املـنفذة يف اطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة علـى                
و جــزء مــن موقــع ، الــذي هــ(www.oosa.unvienna.org/sapidx.html)الــربنامج عــلى االنترنــت 

ــية    . مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  ــرد يف املوقــع املخصــص للــربنامج اجلــداول الزمن كمــا ت
 .واألهداف والربامج اخلاصة باألنشطة واملشاريع املخطط هلا

  
  تشجيع نشر املواضيع القائمة على املعرفة وزيادة الوعي ا                        -جيم   

  علوم الفضاء األساسية -١ 
قـة العمـل املشـتركة الثانـية عشـرة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء               نظـم الـربنامج حل     -٣٤

مــايو / أيــار٢٨ إىل ٢٤األوروبــية حــول علــوم الفضــاء األساســية الــيت عقــدت يف بــيجني مــن   
وسوف تركز حلقات العمل املقبلة حول علوم الفضاء األساسية      .  واستضـافتها الصـني    ٢٠٠٤

 وعلى الكيفية اليت ميكن ا      ٢٠٠٧فيزياء الشمسية   عـلى األعمـال التحضـريية للسـنة الدولية لل         
 .للبلدان النامية أن تستفيد منها

، ٢٠٠١ومـا انفكـت جلـنة أحبـاث الفضـاء واالحتـاد الفلكي الدويل ينظمان، منذ عام                    -٣٥
بالـتزامن مـع حلقـات العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول علوم         

 حلقـات عمـل إقليمـية سـنوية لعـلماء الفلـك والفضاء بشأن جتهيز البيانات                 الفضـاء األساسـية،   
 -الـواردة مـن بعـثيت الفضـاء تشـاندرا والسـاتل املـتعدد املـزايا لدراسـة مصـادر األشـعة السينية                        

، أسـهم الربنامج يف التخطيط حللقة  ٢٠٠٤ويف عـام  . (X-Ray Multi-Mirror-Newton)نـيوتن  
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ناتــال يف جــنوب أفريقــيا، -لســلة، الــيت عقــدت يف جامعــة كوازولــوالعمــل الثالــثة يف تلــك الس
 .ورعى مشاركة عدد من العلماء من البلدان األفريقية

  
  قانون الفضاء -٢ 

نظـم الـربنامج، بالـتعاون مـع حكومة الربازيل والرابطة الربازيلية لقانون املالحة اجلوية                -٣٦
 حلقــــة عمــــل األمــــم   Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacialوالفضــــاء 

نوفمــرب /املــتحدة الثالــثة حــول قــانون الفضــاء يف ريــو دي جــانريو، الــربازيل، يف تشــرين الــثاين  
صوغ وتعميم قانوين   "وقـد استضافت حكومة الربازيل حلقة العمل اليت كان عنواا           . ٢٠٠٤

وكان اهلدف من حلقة العمل   . "مـنظور أمـريكا الالتينـية والكاريبـي      : الفضـاء الـدويل والوطـين     
اسـتحداث اخلربات والقدرات يف جمال قانون الفضاء الوطين والدويل، وترويج التعليم يف جمال              
ــريكا        ــنطقة أم ــرب ملناقشــة املســائل ذات االهــتمام اخلــاص بالنســبة مل ــري من ــانون الفضــاء، وتوف ق

تاجات يف حلقـة العمل     وكـان مـن بـني املالحظـات والتوصـيات واالسـتن           . الالتينـية والكاريـبـي   
التوصـية بـأن تقـوم الـدول الـيت ليسـت بعـد أطـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضاء                       

واتفقت حلقة العمل   . اخلـارجي باختـاذ اخلطـوات الضـرورية للتصديق عليها أو لالنضمام إليها            
 املعلومات أيضـا عـلى أمهـية تعزيـز الـتفهم األوسـع لقـانون الفضاء الدويل وعلى ضرورة تعميم         

املـتعلقة بقـانون الفضـاء الـدويل احلـايل عـلى األخصـائيني املمارسـني يف مـيادين القـانون وعلوم                      
وتكنولوجـيا الفضـاء، وال سـيما يف الـبلدان النامـية، وأوصـت بـأن تواصـل األمـم املتحدة بذل                      

خصائيني اجلهـود لدعـم وتـرويج التعلـيم وبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء لضمان توافر األ      
 .املمارسني األكفاء الالزمني لتنفيذ قانون وسياسات الفضاء من جانب الدول

  
  تقدمي اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون االقليمي                            -دال  

  جملس االتصاالت الساتلية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ -١ 
نشـائه يف عام  اهلـادئ، مـنذ    جملـس االتصـاالت السـاتلية ملـنطقة آسـيا واحملـيط ا            مـا فتـئ    -٣٧

أصبح فقد  .منوا كبرياحيقق  بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية،          مـن   مبسـاعدة  ١٩٩٤
. ٢٠٠٤ أعضـاء الـتحقوا بالس يف النصف األول من عام          ١٠، مـنهم     عضـوا  ٨٠يضـم اآلن    

 أكــرب مؤمتــر يف آســيا خمصــص للســواتل     ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٤ و٣وعقــد يف ســيول، يف  
والصـناعة الفضـائية هـو مؤمتـر ومعـرض آسـيا واحمليط اهلادئ بشأن االتصاالت والبث االذاعي           

وقــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مقــترحات تتصــل بــربنامج عمــل    . بواســطة الســواتل
 .املؤمتر، وقد مت اعتمادها
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  دراسة استقصائية عن موارد النطاق الترددي العريض يف آسيا واحمليط اهلادئ -٢ 
يشـارك الـربنامج يف دراسـة استقصـائية مسـتمرة تشـترك يف اجرائها اللجنة االقتصادية                  -٣٨

جملـس االتصـاالت الساتلية      و االحتـاد الـدويل لالتصـاالت     واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ و        
وـدف الدراسـة إىل الـتعرف عـلى األسـباب الكامـنة وراء عدم             . ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ       

إنترنـت سـاتلية ذات نطـاق تـرددي عـريض يف آسـيا واحملـيط اهلادئ، بغية إجياد                   وجـود خدمـة     
وسـيلة تتـيح الـبدء يف ايصـال هـذه اخلدمـة إىل األسـواق الـتجارية وإىل املـناطق احملرومة اليت ال                        

وسـوف تسـاعد نـتائج هذه       . تتـيح نفـس القـدر مـن األربـاح ولكـنها تكتسـي أمهـية اجتماعـية                 
اشـــرة مشـــاريعها الوطنـــية ذات األولويـــة يف جمـــال تكنولوجـــيا  الدراســـة احلكومـــات عـــلى مب

املعلومـات واالتصـاالت، وستسـاعد عـلى متهـيد السـبيل أمام األفراد وأوساط املستعملني لكي         
. يصــلوا إىل املعلومــات والتطبــيقات احلامســة بواســطة تكنولوجــيات الــنطاق الــترددي العــريض  

              ديـن عـلى الوصـول إىل أسـواق جديـدة وعلى            كمـا إن مـن شـأن هـذه النـتائج أن تسـاعد املور
اسـتهالل مفاوضـات ـدف إىل إجياد أوساط مستعملني وخدمات جديدة ومستدامة تستخدم      

ومن املؤمل أن تكون النتيجة النهائية هلذا       . االتصـاالت السـاتلية ذات النطاق الترددي العريض       
 خمتلف أحناء آسيا واحمليط اهلادئ      النشـاط انشـاء اآللـية الالزمـة لـتمكني املستعملني احملتملني يف            

 .من الوصول املستدام وامليسر إىل املعلومات بواسطة النطاق الترددي العريض
  

  التطبيب وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد بواسطة السواتل -٣ 
خيطــط الــربنامج لتنظــيم أنشــطة يف جمــال تقــدمي اخلدمــات الصــحية عــن بعــد بواســطة     -٣٩

، دخــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف ٢٠٠٤أكــتوبر /رين األول تشــ٢٠ويف . الســواتل
 . شراكة حتالف مع اجلمعية الدولية للتطبيب عن بعد

ــتبانة         -٤٠ ــلى اس ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ع ــند ومكت ــتحدة واهل ــات امل وتعمــل الوالي
واقترحت املؤسسة  . اـاالت املالئمـة لتنفـيذ مشـروع بشـأن تقـدمي اخلدمات الصحية عن بعد               

ــيقات حمــتملة يف طائفــة       اهلــندية ألحبــاث الفضــاء إنشــاء شــبكة لالتصــاالت الســاتلية ذات تطب
واسـعة مـن مـبادرات التواصـل عـن بعـد مـثل اخلدمـات الصـحية عـن بعـد والتطبيـب عـن بعد                           

 .والتعليم عن بعد واالدارة الرشيدة بالوسائل اإللكترونية
  

  معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحمؤمتر  -٤ 
، شــارك مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ألول مــرة يف مؤمتــر معهــد  ٢٠٠٤يف عــام  -٤١

ووجـه املؤمتـر دعـوة إىل املكتـب لكـي يقدم عرضا عن              . األمـم املـتحدة لـبحوث نـزع السـالح         
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وقـدم املكتب أمثلة عن التطبيقات املدنية اليت تتم يف          . االسـتخدامات املدنـية للفضـاء اخلـارجي       
يــث أحــاط الــدول األعضــاء يف املؤمتــر عــلما بالوضــع احلــايل لتكنولوجــيات  إطــار الــربنامج، ح

 .الفضاء اجلاري تطبيقها يف االستخدامات املدنية والسلمية للفضاء اخلارجي
  

  مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء  -٥ 
ة ملؤمتــر ، ســاعد املكتــب حكومــة كولومبــيا، الــيت تولــت األمانــة املؤقــت٢٠٠٤يف عــام  -٤٢

القـارة األمريكـية الـرابع املعين بالفضاء، على استبانة وهيكلة مشاريع رائدة يف جماالت التطبيق                
جدول "وسـاعد املكتب أيضا على تنظيم حلقة دراسية معنونة  . الـواردة يف خطـة عمـل املؤمتـر       

 ورقــة ، وكذلــك عــلى إعــداد"جتــربة أمــريكا الالتينــية: أعمــال األنشــطة الفضــائية يف كولومبــيا
بيضـاء بشـأن ضـرورة إنشـاء هيـئة وطنـية لتنسـيق األنشـطة الفضائية يف كولومبيا وبشأن فوائد              

وسيشارك املكتب أيضا، يف    . تعـيني جهـة تنسـيق للقـيام بـدور النظري يف أنشطة التعاون الدويل              
 ، يف رعايـة خمـيم الفضـاء للقـارة األمريكـية، الذي تنظّمه وكالة الفضاء الشيلية يف                 ٢٠٠٥عـام   

 .إطار مؤمتر الفضاء الرابع
  

  اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض -٦ 
رئاسة الفريق العامل املعين بالتعليم                   واصل مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                          -٤٣

ويف عام      . )سيوس   (  التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض                    وبناء القدرات      ب   ــ  والتدري  
التعليم والتدريب          اخلاصة مبوارد          " سيوس   "ث بوابة      ، انتهى الفريق العامل من استحدا                  ٢٠٠٤

. وبناء القدرات، وعرض مهامها الوظيفية على اهليئة العامة للجنة يف اجتماعها الثامن عشر                                               
وسوف تتيح بوابة التعليم بصورة أولية فرصة أكرب، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية، للوصول                                                           

ئها من موارد تعليمية وتدريبية يف جمال رصد                          وشركا    " سيوس   "إىل ما هو متوافر لدى أعضاء                
كما سوف تتيح البوابة عدة وصالت مبواقع شبكية يستطيع املعلّمون والطالب                                           . األرض  

واألخصائيون املمارسون من خالهلا الوصول جمانا إىل املواد التعليمية، مبا فيها البيانات                                                        
رصد األرض اليت ينبغي أن يصل إليها                        واستبان الفريق العامل أربع فئات من بيانات                              . الساتلية   

وتتوفر عرب اإلنترنت ومن                . املعلّمون والطالب واألخصائيون املمارسون بصورة متزايدة                              
أما بالنسبة للفئة الرابعة،               . خالل ترتيبات خمصصة جمموعات بيانات متاحة من ثالث فئات                                           

، اليت     ل رصد األرض        مبادئ توفري البيانات الساتلية دعما للتعليم والتدريب يف جما                                    فإن    
يف اجتماعها السابع عشر، تتيح إطارا                          " لسيوس    "اقترحها الفريق العامل واعتمدا اهليئة العامة                       

للوكاالت من أجل دعم بناء القدرات يف جمال رصد األرض على حنو يتسق مع سياسات                                                     
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   توجيه دعوة إىل         ٢٠٠٥ويشمل العمل املزمع لعام            . تلك الوكاالت املتعلقة بالبيانات                 
الكيانات ذات الصلة بالفضاء لكي تقدم مواد تعليمية تدرج يف قاعدة البيانات اخلاصة                                                   

،    توفري البيانات        يف جمال     " سيوس    "مبادئ     بالبوابة التعليمية، وتنقيح مشروع خطٍة لتنفيذ                        
وتنفيذ مشروع رائد يكون مبثابة اختبار عملي ملشروع خطة تنفيذ املبادئ املذكورة املنقّح                                                         

    يف اجتماعها التاسع عشر               " لسيوس    "عرض على اهليئة العامة            الذي سي. 
  

  أنشطة متابعة الدورات التدريبية اليت ترعاها األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية -٧ 
 دعـم بـرنامج املـتابعة املشترك بني         بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية         يواصـل    -٤٤

 بشـأن استخدام تكنولوجيا االستشعار عن     )اإليسـا (وروبـية   وكالـة الفضـاء األ    األمـم املـتحدة و    
ومكتــب  مــن جانــب اإليســا ١٩٩٨قــد اســتهل يف عــام  الــذي كــان بعــد يف التنمــية املســتدامة

من وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية الـتابعة لألمانـة العامـة،              شـؤون الفضـاء اخلـارجي       
 ١٩٩٤ و ١٩٩٣اسكايت، إيطاليا، يف األعوام     يف فر نفذت  لدورات الدراسية اليت    ا متابعة   أجـل 
 .١٩٩٧ و١٩٩٥و

، مشـروع مـتابعة يف آسـيا واحمليط         ٢٠٠٢وكـان الـربنامج واإليسـا قـد نفـذا، يف عـام               -٤٥
ــام (اهلــادئ  ــتابعة آخــر يف عــام   ) فييــت ن ــبـي  ٢٠٠٣ومشــروع م ــية والكاري ــريكا الالتين  يف أم

يسـا حاليا على تنفيذ مشروع يف أفريقيا        ويـتعاون الـربنامج واإل    ). األرجنـتني وبوليفـيا وشـيلي     (
لوضـع نظـام لـلمعلومات ميكّـن مـن حتديـد مـناطق الفيضـانات ورصدها وتقييمها وعلى وضع                    

وبــدأ املشــروع يف . قائمــة حصــرية باملــياه الســطحية يف حــوض ــر ناكــاميب يف بوركيــنا فاســو
 والنمسا ووكالة الفضاء    ويف الـندوة املشتركة بني األمم املتحدة      . ٢٠٠٤العمـل رمسـيا يف عـام        

سبتمرب /أيلول، املعقودة يف    احللـول الفضـائية إلدارة املياه     : تـزويد العـامل باملـياه     األوروبـية حـول     
 .، جرى تقدمي تقرير عن التقدم احملرز٢٠٠٤

  
  متابعة مؤمتر القمة املعين برصد األرض -٨ 

الفرعي املعين ببناء   يشـارك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بصفته عضوا يف الفريق                -٤٦
وكان الفريق قد أنشئ    . القـدرات، يف عمـل الفـريق احلكومـي الـدويل املخـتص برصـد األرض               

مقاطعـــة (إثـــر مؤمتـــر القمـــة األول املعـــين برصـــد األرض الـــذي عقـــد يف واشـــنطن العاصـــمة   
، بغـية إعـداد خطـة تنفيذية مدا عشر سنوات من أجل         ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٣١يف  ) كولومبـيا 

وتقتضــي اخلطــة تنســيق عمــل طائفــة واســعة مــن  .  املــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض إقامــة
املنصـات واملـوارد والشـبكات الفضائية واجلوية والربية والبحرية اخلاصة برصد البيئة، والعاملة              
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ويف مؤمتر القمة الثاين املعين برصد األرض، الذي     . حالـيا بصـورة مسـتقلة يف كثري من األحيان         
ــد يف ط ــريل / نيســان٢٥وكــيو يف عق ــنظم رصــد     ٢٠٠٤أب ــية ل ــنظومة العامل ، وضــع إطــار للم

األرض يهـدف إىل إحـراز تقـدم يف تسـعة جمـاالت مواضيعية ذات أولوية ينتظر أن حتقق فوائد                    
ــية  ــريق        .  اقتصــادية-اجتماع ــود الف ــني جه ــآزر ب ــة ت ــب يف إجيــاد عالق ــثل مســامهة املكت وتتم

ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وال سيما من خالل          واجلهـود اليت تبذهلا جلنة استخد     
 .فرق العمل التابعة هلا واملعنية بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

  
االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات  -هاء 

قليمية إلاملراكز االعمل املنتسبة إىل األمم املتحدة اليت ينظمها الربنامج و
   وتكنولوجيا الفضاء لتدريس علوم

  ٢٠٠٤أنشطة الربنامج املنفذة يف عام  -١ 
 حلقات  ١٠، عقـد مؤمتـر واحـد ونـدوة واحـدة ودورتـان تدريبيتان و              ٢٠٠٤يف عـام     -٤٧

وتــرد يف املــرفق األول ــذا الــتقرير . عمــل بــرعاية بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية
 .قائمة ذه األنشطة

  
  ٢٠٠٥أنشطة الربنامج املزمع تنفيذها يف عام  -٢ 

تــرد يف املــرفق الــثاين قائمــة باالجــتماعات واحللقــات الدراســية والــندوات والــدورات   -٤٨
 .، اضافة إىل أهدافها٢٠٠٥التدريبية وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف عام 

  
ضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الف -٣ 

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤خالل األعوام 
تـرد يف املـرفق الثالـث قائمـة بـدورات الدراسـات العلـيا الـيت مدـا تسـعة أشـهر واليت                         -٤٩

ســتقدمها املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة يف 
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤األعوام 

  
   التربعات   -خامسا 

اســتفاد التنفــيذ الــناجح لألنشــطة الــيت اضــطلع ــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات     -٥٠
 مـن الـدول األعضاء ومؤسساا،        نقـدا وعيـنا     مـن الدعـم والتـربعات      ٢٠٠٤الفضـائية يف عـام      
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ــية        ــري احلكوم ــية وغ ــنظمات احلكوم ــن امل ــتعاون م ــن املســاعدة وال ــك م ــنه وكذل ــية م ا  االقليم
 .والدولية

ــية الدعــم         -٥١ ــية وغــري احلكوم ــنظمات احلكوم ــدول األعضــاء وامل ــر عــدد مــن ال فقــد وفّ
 : على النحو املبني أدناه٢٠٠٤ألنشطة الربنامج يف عام 

 دوالر لدعم أنشطة حمددة اضطلع ا       ١٠٠ ٠٠٠قدمـت اإليسـا مـبلغا قدره         )أ( 
 ؛)نظر املرفق األولا( وشاركت اإليسا يف رعايتها ٢٠٠٤الربنامج يف عام 

حتملــت احلكومــة الســويدية، مــن خــالل الوكالــة الســويدية للــتعاون اإلمنــائي    )ب( 
 مشـاركا وتكالـيف التنظـيم احمللي        ٢٧، تكالـيف السـفر اجلـوي الـدويل بشـأن            )سـيدا (الـدويل   

يف واملـرافق، واالقامـة والطعـام، والـنقل احملـلي لكل املشاركني يف الدورة التدريبية اليت نظمت                  
كما حتملت احلكومة السويدية، من خالل      ). انظر املرفق األول  (سـتوكهومل وكريونا، السويد     

، تكالــيف اإلقامــة والطعــام بشــأن بعــض املشــاركني يف حلقــة العمــل الــيت عقــدت يف    "ســيدا"
 ).انظر املرفق األول(إسالم آباد 

ــنقل     )ج(  ــية ووزارة الــ ــالل وزارة اخلارجــ ــن خــ ــا، مــ ــة النمســ ــت حكومــ  حتملــ
واالبـتكارات والتكنولوجـيا التابعـتني هلـا ومقاطعـة شتايرمارك ومدينة غراتس، تكاليف السفر               

 مشـاركا، والتنظـيم احملـلي واملرافق، واالقامة والطعام، والنقل احمللي            ٣٥اجلـوي الـدويل بشـأن       
 ؛)انظر املرفق األول(فيما يتعلق بالندوة اليت نظمت يف غراتس، النمسا 

 دوالر، وقدمت   ٢٠ ٠٠٠د الـدويل للمالحة الفضائية مبلغا قدره        قـدم االحتـا    )د( 
، )كجـزء مـن مسـامهتيهما اإلمجالـية يف أنشـطة الربنامج           ( دوالر   ١٥ ٠٠٠اإليسـا مـبلغا قـدره       

 دوالر كندي للمشاركة يف     ١٠ ٠٠٠قدرها  ) عينية(وقدمـت وكالـة الفضـاء الكندية مسامهة         
تحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية اليت عقدت       رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم امل          

 ؛)انظر املرفق األول(يف فانكوفر، كندا 

دوالر لفترة العامني    ١٧٥ ٠٠٠قدمـت حكومـة الواليـات املتحدة مبلغا قدره           )هـ( 
 مــن أجــل توفــري الدعــم حللقــة العمــل الدولــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

 األمريكـية حـول الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة وملشاريع رائدة خمتارة            والواليـات املـتحدة   
 ؛)انظر املرفق األول(

ــدره      )و(  ــبلغا قـ ــتحدة مـ ــات املـ ــة الواليـ ــت حكومـ ــم ٩٠ ٠٠٠قدمـ  دوالر لدعـ
 مــن أجــل التدريــب  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣االجــتماعات وحلقــات العمــل الــيت عقــدت يف عــامي   
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موعات البيانات العاملية املستمدة من الساتل الندسات       وتيسـري توفـري ونشر ما هو متاح من جم         
 بغية حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا؛

 دوالر لتوفري الدعم    ٥٠ ٠٠٠قدمـت حكومـة الواليـات املـتحدة مبلغا قدره            )ز( 
املـــايل لتنفـــيذ املشـــروع املشـــترك بـــني األمـــم املـــتحدة واهلـــند والواليـــات املـــتحدة األمريكـــية  

 دمي اخلدمات الصحية عن بعد؛تق/للتطبيب

حتملـت احلكومـات املضـيفة ألنشطة الربنامج تكاليف التنظيم احمللي واملرافق،           )ح( 
انظر املرفق  (واالقامـة والطعـام والـنقل احملـلي بشـأن بعـض املشـاركني القادمني من بلدان نامية                   

 ؛)األول

لك منظمات تكفّلـت الـدول األعضـاء ومؤسساا ذات الصلة بالفضاء، وكذ        )ط( 
اقليمـية ودولـية، بـرعاية خـرباء لكـي يقدمـوا عروضـا ايضـاحية تقنـية ويشـاركوا يف املداوالت                      

 ).انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة(أثناء أنشطة الربنامج 
  

   ٢٠٠٥-٢٠٠٤االعتمادات املالية وادارة األنشطة يف فترة السنتني  -سادسا 
، ٢٠٠٥مــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام     ســوف تــنفذ أنشــطة بــرنامج األ    -٥٢

 :املشمولة ذا التقرير، على النحو التايل

 يف اطـار امليزانـية العادية لألمم املتحدة، سوف يستخدم،           .االعـتمادات املالـية    )أ( 
 دوالر مــن املــوارد املرصــودة ٤٠٦ ١٠٠، مــبلغ قــدره ٢٠٠٥لتنفــيذ أنشــطة الــربنامج يف عــام 

 الدراسـية يف امليزانـية الـربناجمية الـيت اعـتمدا اجلمعـية العامة يف دورا الثامنة             للـزماالت واملـنح   
ويتعني على الربنامج،   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤واخلمسـني مـن أجـل تنفـيذ أنشـطة الربنامج يف الفترة              

لكـي يـنفذ أنشـطته املوسـعة اليت تنص عليها واليته تنفيذا فعاال، وال سيما تلك اليت دف إىل                    
ــيذ توصــ  ــا       تنف ــربعات، دعم ــبالغ إضــافية، يف شــكل ت ــتمس م ــث، أن يل يات اليونيســبيس الثال

 وسوف تستعمل تلك التربعات الكمال امليزانية العادية للربنامج؛. ألنشطته

ســيتوىل مكتــب شــؤون . تــويل املوظفــني شــؤون االدارة واملســامهة واملشــاركة )ب( 
 وموظفوها، تنفيذ األنشطة املبينة     الفضـاء اخلـارجي، وبوجـه خـاص خـبرية التطبيقات الفضائية           

ويف هـذا الصـدد، ستقوم اخلبرية وموظفو املكتب بأسفار حسبما هو مناسب             . يف هـذا الـتقرير    
متـول مـن اعـتمادات ميزانـية األسـفار املخصصـة للمكتـب لفـترة السنتني، ومتول عند االقتضاء                  

 .من التربعات
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  احلواشي 
دة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،                   تقرير مؤمتر األمم املتح    انظر   )١( 

 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع          ( ١٩٩٩يوليه    / متوز٣٠‐١٩فيينا  
 .املرجع نفسه، الفصل األول، القرار األول         )٢( 
 .٦٦، الفقرة  )A/59/20( ٢٠حق رقم    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، املل               )٣( 
 .٦٥املرجع نفسه، الفقرة     )٤( 
 .٦٦املرجع نفسه، الفقرة     )٥( 
  (A/56/20 والتصويب      ٢٠الوثائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الدورة السادسة واخلمســون، امللحـــق رقــم                            )٦( 

 .٥٥-٥٠، الفقرات  Corr.1)و
/  أيلول  ٤ ‐أغسطس     / آب ٢٦تنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،           تقرير مؤمتر القمة العاملي لل     )٧( 

، الفصل األول، القرار         ) والتصويب  A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع           ( ٢٠٠٢سبتمرب   
 .األول، املرفق  
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   املرفق األول      
بية واحللقات الدراسية االجتماعات والدورات التدري: برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

   ٢٠٠٤وحلقات العمل والندوات اليت عقدت يف عام 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
واألقاليم 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/827 مت األمم ٢١ ١٠٠نوا" املتحدة وقد "
١٥الدعم التمويلي بشأن 

 مشاركا

االدارة الوطنية لدراسة 
احمليطات والغالف 

 )نوا(اجلوي 

واالدارة األمم املتحدة 
الوطنية لدراسة احمليطات 

 )نوا(والغالف اجلوي 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

املشتركة بني الدورة التدريبية 
األمم املتحدة والواليات املتحدة 

 حول البحث واالنقاذمريكية األ
 السواتلب باالستعانة

ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٦-٢

A/AC.105/828 مت األمم املتحدة واإليسا  ١٦ ١٦٠قد
 ١٤الدعم التمويلي بشأن 

 .مشاركا

اهليئة السودانية 
لالستشعار عن بعد، 

 املركز القومي
 السوداين للبحوث

دة ووكالة األمم املتح
 الفضاء األوروبية

 )اإليسا(

حلقة العمل االقليمية املشتركة  السودان
بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء 

األوروبية والسودان حول 
استخدام تكنولوجيا الفضاء 

إلدارة املوارد الطبيعية، ورصد 
 البيئة وادارة الكوارث 

 اخلرطوم
 ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٨-٤

A/AC.105/830 لت األمم املتحدة تكاليف  ٢٧ ٢٧حتم
 ١٣ السفر اجلوي بشأن

مشاركا ونفقات الطريق 
بشأن مجيع املشاركني؛ 

وحتملت سيدا كل التكاليف 
األخرى، مبا فيها االقامة 
 .والطعام والسفر احمللي

جامعة ستوكهومل 
 Metriaومؤسسة 

Satellus AB 

األمم املتحدة والوكالة 
السويدية للتعاون اإلمنائي 

 )سيدا(ويل الد

الدورة التدريبية الدولية الرابعة  السويد
عشرة املشتركة بني األمم املتحدة 
والسويد لتثقيف املعلّمني يف جمال 

 االستشعار عن بعد
 ستوكهومل وكريونا، السويد

يونيه / حزيران١١ –مايو / أيار٣
٢٠٠٤ 
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 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
واألقاليم 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/833 مت األمم املتحدة واإليسا  ٢٣ ١٢٠قد
 ١٦ بشأن الدعم التمويلي

 مشاركا

مجهورية إيران  األمم املتحدة واإليسا وكالة الفضاء اإليرانية
 اإلسالمية

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
ومجهورية إيران املتحدة 

حول استعمال اإلسالمية 
تكنولوجيا الفضاء ألغراض األمن 

صالح الوضع بعد إو البيئي
 الكوارث والتنمية املستدامة 

 طهران
 ٢٠٠٤مايو /ر أيا١٢-٨

A/AC.105/829 لت األمم املتحدة تكاليف  ٢٨ ٧٥حتم
السفر اجلوي ونفقات الطريق 

وبدل املعيشة اليومي بشأن 
 مشاركا؛ وحتملت اإلدارة ٢٥

الوطنية الصينية لشؤون الفضاء 
 تكاليف االقامة والطعام

 .والسفر احمللي

اإلدارة الوطنية الصينية 
 لشؤون الفضاء

حلقة العمل املشتركة بني األمم  الصني اإليسااألمم املتحدة و
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

 حول علوم الفضاء األساسية
 بيجني
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٨-٢٤

A/AC.105/831 لت األمم املتحدة تكاليف  ٥ ٩١حتم
السفر اجلوي ونفقات الطريق 

وبدل املعيشة اليومي بشأن 
 مشاركا؛ وحتملت ١٦

 تكاليف سوباركو وسيدا
مرافق املؤمترات واالقامة 

 .والسفر احمللي والطعام

جلنة حبوث الفضاء 
والغالف اجلوي 

 )سوباركو(العلوي 

األمم املتحدة وسيدا 
 واإليسا

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة  باكستان
بني األمم املتحدة وباكستان 

بشأن رصد البيئة الطبيعية 
االحتياجات التعليمية : ومحايتها

ربات املكتسبة من دورات واخل
التدريب الدولية املشتركة بني 
األمم املتحدة والسويد لتثقيف 

املعلّمني يف جمال االستشعار عن 
 بعد

 إسالم آباد
/  أيلول٤ – أغسطس ٣٠

 ٢٠٠٤سبتمرب 
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد البلدان 
واألقاليم 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/844 حتملت األمم املتحدة  ٣١ ٧١
واجلهات األخرى املشاركة 

يف رعاية الندوة تكاليف السفر 
وي ومصاريف املعيشة اجل

  مشاركا٣٥بشأن 

أكادميية العلوم 
 ومعهد النمساوية

البحوث الفضائية 
ومركز يووانوييم 

 للبحوث

 الندوة املشتركة بني األمم النمسا األمم املتحدة واإليسا
املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء 

تزويد العامل األوروبية حول 
احللول الفضائية إلدارة : باملياه
 املياه

 غراتس، النمسا
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦-١٣

A/AC.105/834 حتملت اجلهات الراعية للحلقة  ٣٣ ٩١
تكاليف السفر اجلوي 

ومصاريف املعيشة بالكامل 
طوال انعقاد حلقة العمل (

ومؤمتر االحتاد الدويل للمالحة 
  متكلّما ٢٠بشأن ) الفضائية

ومشاركا من البلدان النامية 
ادات والبلدان ذات االقتص

وعالوة على ذلك، . االنتقالية
 ٥أتيح متويل جزئي بشأن 

مشاركني لتغطية تكاليف 
السفر اجلوي أو مصاريف 
. املعيشة أو التسجيل يف املؤمتر

كما حتمل املشاركون يف 
رعاية حلقة العمل تكاليف 

٢٢رسوم التسجيل بشأن 
مشاركا لكي يشاركوا يف 

واخلمسني اخلامس املؤمتر 
يل للمالحة لالحتاد الدو
 الذي عقد مباشرة الفضائية

 بعد حلقة العمل

االحتاد الدويل للمالحة 
 الفضائية

األمم املتحدة ومنظمة 
األمم املتحدة للتربية 

والعلم والثقافة 
ووكالة ) اليونسكو(

الفضاء الكندية واإليسا 
واالحتاد الدويل للمالحة 

 الفضائية 

حلقة العمل املشتركة بني األمم  كندا
حدة واالحتاد الدويل للمالحة املت

الفضائية بشأن بناء القدرات يف 
جمال تكنولوجيا الفضاء لصاحل 

البلدان النامية، مع التشديد على 
 تدبر الكوارث الطبيعية

 فانكوفر، كندا
أكتوبر / تشرين األول٣ و ٢

٢٠٠٤ 
 



 

 

27
 

A
/A

C
.1

05
/8

40
 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
واألقاليم 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/835 عقدت حلقة العمل كجزء من   ٦٠
 واخلمسني اخلامساملؤمتر 
 اد الدويل للمالحة الفضائيةلالحت

وكانت مفتوحة أمام كل 
املشاركني يف املؤمتر؛ ولذلك، 

مل تكن هنالك حاجة إىل متويل 
 .إضايف

االحتاد الدويل للمالحة 
 الفضائية

اللجنة األمم املتحدة و
الفرعية التابعة لألكادميية 
الدولية للمالحة الفضائية 

السواتل  واملعنية باستخدام
لحة البلدان الصغرية ملص

 النامية

 اخلامسة املشتركة بني حلقة العمل كندا 
األمم املتحدة واألكادميية الدولية 

 حول السواتل للمالحة الفضائية
 الصغرية يف خدمة البلدان النامية

 فانكوفر، كندا
 ٢٠٠٤أكتوبر /  تشرين األول٥

A/AC.105/836 حتملت األمم املتحدة ومدينة  ١٩ ٩٠
ز للعلوم والتقنية امللك عبد العزي

تكاليف السفر اجلوي واالقامة 
  مشاركا ١٨والطعام بشأن 

معهد حبوث الفضاء 
مبدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية التابعة 

للمملكة العربية 
 السعودية

األمم املتحدة وشركة 
سبيس امييجينغ ميدل 

 إيست

اململكة العربية 
 السعودية

ليمية حلقة عمل األمم املتحدة اإلق
حول استخدام تكنولوجيا الفضاء 
 يف ادارة الكوارث يف غريب آسيا 

 الرياض
أكتوبر / تشرين األول٦-٢

٢٠٠٤ 
A/AC.105/837 لت األمم املتحدة تكاليف  ٥١ ١٧٠حتم

السفر اجلوي ونفقات الطريق 
 ٢٤وبدل املعيشة اليومي بشأن 

مشاركا؛ وحتمل املركز األملاين 
اليف لشؤون الفضاء اجلوي تك

 .االقامة والطعام والسفر احمللي

املركز األملاين لشؤون 
 الفضاء اجلوي

األمم املتحدة واليونسكو 
االستراتيجية الدولية و

 للحد من الكوارث
 واإليسا

 حلقة عمل األمم املتحدة الدولية أملانيا
حول استخدام تكنولوجيا الفضاء 

 لتدبر الكوارث
 ميونيخ، أملانيا

أكتوبر / ل تشرين األو٢٢-١٨
٢٠٠٤ 

A/AC.105/845 لت األمم املتحدة واإليسا  ٢٠ ١٢٠حتم
والنمسا وسويسرا تكاليف 

السفر اجلوي واالقامة والطعام 
 مشاركا من البلدان ٢٠بشأن 
 النامية

املركز الدويل للتنمية 
 املتكاملة للجبال

األمم املتحدة وسويسرا 
 والنمسا واإليسا

ني األمم املشتركة بعمل الحلقة  نيبال 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

حول والنمسا وسويسرا 
االستشعار عن بعد يف خدمة 

 اجلبلية املناطق التنمية املستدامة يف
 كامتاندو

نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١٥
٢٠٠٤ 
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد البلدان 
واألقاليم 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/846 لت األمم املتحدة  ٣٤ ٧٣حتم
والواليات املتحدة تكاليف 

السفر اجلوي ومصاريف 
 مشاركا ٣٢ بشأن املعيشة

وتكاليف استخدام مرافق 
 وخدمات املؤمترات

مكتب شؤون الفضاء 
 اخلارجي 

االجتماع الدويل املشترك بني  الواليات املتحدة األمم املتحدة 
األمم املتحدة والواليات املتحدة 

استخدام األمريكية حول 
 املالحة العاملية لسواتلالشبكات 
 وتطبيقاا

 فيينا
ديسمرب /األول كانون ١٧-١٣

٢٠٠٤ 
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  املرفق الثاين      
جدول االجتماعات واحللقات                : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                           

الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف                                           
   ٢٠٠٥ عام  

 النشاط العنوان املكان والتاريخ اهلدف

الدورات لسلسلة  احمللي  تقييم التأثريدف حلقة العمل إىل
 املشتركة بني األمم املتحدة والسويد من أجل التدريبية

األسباب الرئيسية للمعدل العايل أو املنخفض الوقوف على 
استبانة طابع وللنجاح يف تطبيق املعرفة املكتسبة يف السويد، 

ونطاق الدعم احملتمل لكفالة أن تكون اجلهود اجلارية قد 
بني األوساط التعليمية يف البلدان أرست جذورا راسخة 

حمتوى باستعراض  وسيقوم املشاركون.  يف املنطقةالنامية
،  بغية إدخال تغيريات عند االقتضاءوشكلها احلالية ةالدور

وبتحديث معارفهم بالتقنيات وأساليب التدريس احلالية يف 
 .جمال االستشعار عن بعد

سان خوسيه دوس كامبوس، 
 الربازيل

فرباير /ط شبا٢٥-٢١
٢٠٠٥ 

حلقة العمل اإلقليمية الثانية حول تقييم 
تأثري سلسلة الدورات التدريبية الدولية 

لتثقيف املعلمني يف جمال االستشعار عن 
بعد اليت اشتركت يف تنظيمها األمم 

-١٩٩٠املتحدة والسويد خالل الفترة 
٢٠٠٤ 

١ 

اهلدفان األساسيان من الدورة التدريبية مها إذكاء الوعي 
بالربنامج الدويل للبحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل 

، وإنشاء وصلة رمسية للتفاعل مع )سارسات–كوسباس(
فهم وتنسيق أنشطة البلدان املستعملة للنظام بغية تعزيز 

 .  يف منطقة أوقيانياالربنامج وعملياته

 كانبريا
مارس / آذار١٨-١٤

٢٠٠٥ 

املشتركة بني األمم الدورة التدريبية 
 حول البحث واالنقاذتحدة وأستراليا امل

 السواتلب باالستعانة

٢ 

دف احللقة الدراسية إىل إذكاء الوعي لدى املستعملني 
الوطنيني واإلقليميني بإمكانات تكنولوجيا الفضاء يف جمال 
منع الكوارث الطبيعية وتدبرها، ومن مث اإلسهام يف دمج 

. الكوارث وتدبرهاحلول التكنولوجيا الفضائية يف احلد من 
وسوف تعتمد احللقة الدراسية على العمل الذي يضطلع به 

حاليا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف إطار 
برناجمه لتكنولوجيا الفضاء وتدبر الكوارث، وسوف تعزز 

 . العمل املضطلع به يف أفريقيا

 مدينة اجلزائر
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٦-٢٢

 املشتركة بني األمم احللقة الدراسية
املتحدة واجلزائر ووكالة الفضاء 

استخدام تكنولوجيا حول األوروبية 
منع : الفضاء يف تدبر الكوارث

 الكوارث الطبيعية وتدبرها 

٣ 
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 النشاط العنوان املكان والتاريخ اهلدف

سوف تبحث الندوة يف منافع علوم وتكنولوجيا الفضاء 
وتطبيقاا يف جمال معاجلة شىت املسائل املتصلة جبداول 

 .ائية العاملية لألمم املتحدةاألعمال اإلمن

 غراتس، النمسا 
  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن 

تطبيقات الفضائية ألغراض التنمية ال
دعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر : املستدامة

 العاملي للتنمية املستدامة القمة

٤ 

رة التدريبية يف تقدمي عرض توضيحي تتمثل أهداف الدو
الستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة، وال سيما 

إيكولوجيا اإلنتشار الوبائي؛ ويف تقاسم املعلومات عن 
األنشطة والتطبيقات ذات الصلة بالصحة يف أمريكا الالتينية 
والكاريبـي بغية استهالل مشروع إقليمي يف جمال إيكولوجيا 

 .بائياالنتشار الو

معهد ماريو غولتش 
ا، للدراسات الفضائية العلي
مركز تابانريا الفضائي، 

 كوردوبا، األرجنتني 
سبتمرب / أيلول٢٣-١٩

٢٠٠٥ 

الدورة التدريبية املشتركة بني األمم 
املتحدة واألرجنتني حول تطبيقات 

املعلومات والتكنولوجيا الفضائية يف 
 املسائل الصحية

٥ 

هو استعراض عدد من مبادرات اهلدف من حلقة العمل 
التعليم وبناء القدرات اليت تنفذها شىت الكيانات من خالل 
 . التعاون الدويل، والبحث عن سبل إقامة عالقات تآزر بينها

 كيتاكيوشو، اليابان
/  تشرين األول١٥-١٤

 ٢٠٠٥أكتوبر 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ة حول واالحتاد الدويل للمالحة الفضائي

تدريس علوم الفضاء ألغراض التنمية 
 املستدامة

٦ 

اهلدف من االجتماع هو استهالل مشروع رائد لتحقيق 
التنمية اجلبلية املستدامة يف منطقة هندو كوش وجبال 

 .اهلمااليا

 نيبال
٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

اجتماع فريق اخلرباء املشترك بني األمم 
بية املتحدة ووكالة الفضاء األورو

حول االستشعار عن والنمسا وسويسرا 
 بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف

 اجلبلية املناطق

٧ 

اهلدف من حلقة العمل هو استكشاف الطرائق اليت تسهم ا 
التحضريات اخلاصة باالحتفال بالسنة الدولية للفيزياء 

على الصعد (الشمسية يف التنمية املستدامة وبناء القدرات 
، وال سيما يف البلدان النامية، )إلقليمية والوطنيةالدولية ا

إىل باالستناد إىل اخلربات القصرية األمد والطويلة األمد و
السنوات الدولية ذات الصلة بالفضاء اليت نظِّمت منذ نتائج 
وسيتم إيالء اهتمام خاص .  برعاية األمم املتحدة١٩٥٧عام 

احتفل ا يف عام لنتائج السنة اجليوفيزيائية الدولية اليت 
. ١٩٩٢ والسنة الدولية للفضاء اليت احتفل ا يف عام ١٩٥٧

العني، جامعة اإلمارات 
 العربية املتحدة

/  تشرين الثاين٢٣-٢٠
 ٢٠٠٥نوفمرب 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية حول علوم 

السنة الدولية للفيزياء : الفضاء األساسية
  شمسيةال

٨ 
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اهلدف من االجتماع هو تبادل املعلومات بشأن الوضع 
الراهن يف جمال ممارسات تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد يف 

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومناقشة املسائل والشواغل 
والنهوج ذات الصلة بتطوير هذه اخلدمات يف املنطقة بغية 

 اخلدمات وتطبيق. إنشاء شبكة وحفز وضع خطة للتنفيذ
الصحية عن بعد سوف يشمل استخدام التكنولوجيات 

الفضائية وتوفري اخلدمات الطبية وكذلك التثقيف الصحي 
للوقاية من األمراض املعدية، مثل املالريا واإليدز وفريوسه، 

 .وعالجها

 كومنينغ، الصني
/  تشرين الثاين٢٤-٢١

 ٢٠٠٥نوفمرب 

اجتماع فريق اخلرباء املشترك بني األمم 
املتحدة والصني حول اخلدمات الصحية 

 عن بعد

٩ 

سوف تنظَّم حلقة العمل لصاحل أمريكا الالتينية والكاريبـي يف 
إطار مبادرات متابعة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين 

وسيتمثّل اهلدف الرئيسي للحلقة يف إذكاء الوعي . بالفضاء
لفوائد لدى واضعي السياسات ومتخذي القرارات بشأن ا

احملتملة لتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة جلميع 
 .وسائط النقل

 كولومبيا
 ٢٠٠٥مايو /أيار

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
الشبكات وكولومبيا حول تطبيقات 

  ألغراض النقلالعاملية لسواتل املالحة

١٠ 

ات اهلدف الرئيسي من حلقة العمل سوف يكون بناء القدر
يف جمال قانون الفضاء، وال سيما بالرجوع إىل معاهدات 

 .األمم املتحدة ومبادئها بشأن الفضاء اخلارجي

 نيجرييا
 ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون 
 الفضاء

١١ 

اهلدف من حلقة العمل هو تقييم الوضع احلايل للبحوث 
 تكنولوجيا الفضاء يف واألنشطة الراهنة يف جمال استخدام
وسوف تعتمد حلقة . مواجهة املخاطر السيزمية والربكانية

العمل على العمل الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة 
للتطبيقات الفضائية يف أوروبا وغرب آسيا يف إطار برنامج 

 .تكنولوجيا الفضاء وتدبر الكوارث التابع له

 أثينا
٢٠٠٥ 

األمم املتحدة حلقة العمل املشتركة بني 
واليونان حول استخدام تكنولوجيا 

رصد وتقييم : الفضاء يف تدبر الكوارث
 املخاطر السيزمية والربكانية

١٢ 
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  املرفق الثالث   
 املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل  

 اجلدول الزمين لدورات الدراسات العليا ملدة: األمم املتحدة
   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤شهر لألعوام تسعة أ

   املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ           -١ 
 السنة  املكان النشاط

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف االتصاالت 
 الساتلية

 مركز التطبيقات الفضائية

 أمحدآباد، اهلند

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

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

 املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دون، اهلند دهرا

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمايل 
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دون، اهلند دهرا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف علوم 
 الفضاء والغالف اجلوي

 خمترب البحوث الفيزيائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

يف استخدام الدورة الرابعة للدراسات العليا 
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

 مركز التطبيقات الفضائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

عاشرة للدراسات العليا يف جمايل الدورة ال
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دون، اهلند دهرا

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف 
 االتصاالت الساتلية

 مركز التطبيقات الفضائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  
    باللغة الفرنسية -ي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء        املركز االقليم   -٢ 

 السنة  املكان النشاط
الدورة الثانية للدراسات العليا يف استخدام 

 يف األرصاد اجلوية واملناخ العامليالسواتل 
 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

عليا يف جمايل الت دراســاالرابعة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٥ 
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   االنكليزية    باللغة-املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           -٣ 
 السنة  املكان النشاط

 علوم الفضاء الدورة األوىل للدراسات العليا يف
 األساسية وعلوم الغالف اجلوي

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

استخدام الدورة الثانية للدراسات العليا يف 
 السواتل يف األرصاد اجلوية

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الت يف االتصاعليا الدراســات الثالثة للدورة ال
 الساتلية

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

عليا يف جمايل الدراســات الرابعة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

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

   )مرفق املركز يف الربازيل(
 السنة  املكان النشاط

عليا يف جمايل الدراســات الثانية للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل 

٢٠٠٤ 

عليا يف جمايل الدراســات الثالثة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل 

٢٠٠٥ 

عليا يف جمايل الدراســات الرابعة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 الربازيل خوسيه دوس كامبوس، 

٢٠٠٦ 

يف استخدام الدورة األوىل للدراسات العليا 
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل 

٢٠٠٦ 

  
 يـالالتينية والكاريب املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا -٥ 

   )ركز يف املكسيكمرفق امل(
 السنة  املكان النشاط

عليا يف جمايل الدراســات األوىل للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 املعهد الوطين للفيزياء الفلكية
والعلوم البصرية وااللكترونية، 
 تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

٢٠٠٤ 
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