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    مةمقّد  -أوال  
استعرضت اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            -١

حـدة  ، أنـشطة برنـامج األمـم املت       ٢٠١٠ربعني، يف عـام     سابعة واأل األغراض السلمية، يف دورهتا ال    
 قـد أُجنـزت علـى       ٢٠٠٩والحظت اللجنة الفرعية أن أنشطة الربنـامج لعـام          . للتطبيقات الفضائية 

 يف ٢٠١١ اجلمعيــة العامــة أنــشطة الربنــامج لعــام أقــّرتوبنــاًء علــى توصــية اللجنــة، . حنــو ُمــرضٍ
 عـام  تنفيـذها يف وقّدمت اللجنة الفرعية إىل اللجنة توصية بشأن األنشطة املقـرر  . ٦٥/٩٧قرارها  
. هـا، وأحاطـت علمـاً بأنـشطة الربنـامج األخـرى           ة اللجنـة علي   ، بغية احلـصول علـى موافقـ       ٢٠١١

ومن املزمع تنفيذ مجيع األنشطة باعتبارها جزءاً من توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين                    
ــسلمية      ــراض ال ــتخدامه يف األغ ــضاء اخلــارجي واس ــث (باستكــشاف الف ــسبيس الثال ذات ) اليوني

ــصل ــضائية، الــ ــات الفــ ــضائيـة       )١(ة بالتطبيقــ ــات الفــ ــبري التطبيقــ ــر خــ ــرح يف تقريــ ــسبما اقُتــ حــ
(A/AC.105/969)            واألربعـني،  الـسابعة  املقـّدم إلـى اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة فــي دورهتــا 

وترد يف املرفقني األول والثـاين معلومـات عـن األنـشطة املـضطلع هبـا يف إطـار                   . ٢٠١٠ فـي عــام 
  .٢٠١١واألنشطة املقّرر تنفيذها يف عام  ٢٠١٠ لربنامج يف عاما

    
     للتطبيقات الفضائية املتحدةالوالية املسندة إىل برنامج األمم  -ثانيا  

الواليـة املـسندة إىل برنـامج األمـم         نطـاق    ،٣٧/٩٠وسَّعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا         -٢
  :خلصوص، العناصر التاليةاملتحدة للتطبيقات الفضائية لكي تشمل، على وجه ا

  اليت هلا تطبيقات حمّددة؛الفعلية تشجيع زيادة تبادل اخلربات   )أ(  
تشجيع املزيد من التعاون يف علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء بـني البلـدان املتقدمـة              )ب(  

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

  واختصاصيي التطبيقات الفضائية تدريبا متعّمقا؛
تنظـــيم حلقـــات دراســـية بـــشأن التطبيقـــات الفـــضائية املتقّدمـــة والتطـــورات     )د(  

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

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

  ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩يينا، ف
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 مراكـز حمليـة وقاعـدة تكنولوجيـة مـستقلة ذاتيـا، بالتعـاون مـع                 وِّيحفز منـو نُـ      )ه(  
ــدة و  ــم املتحـ ــائر مؤســـسات األمـ ــدة أو األعـــضاء يف   /سـ ــم املتحـ ــدول األعـــضاء يف األمـ أو الـ

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

  .التطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول األعضاء أو أّي وكالة من الوكاالت املتخصصة
 خطـة العمـل الـيت اقترحتـها جلنـة اسـتخدام       ٥٩/٢وقد أّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها         -٣

، A/59/174(اض السلمية من أجل تنفيذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث    الفضاء اخلارجي يف األغر  
نظومـة األمـم املتحـدة وكـذلك        الكيانات التابعة مل  ، وحثّت مجيع احلكومات و    )باء-الباب سادساً 

خطـة  تنفيـذ   بالفضاء على   متصلة  بأنشطة  تضطلع  احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت      الكيانات  
ال سـّيما   تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث، و    مواصـلة  مـن أجـل   العمل، على سـبيل األولويـة،    

  )٢(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"قراره املعنون 
    

    توّجه الربنامج  -اثالث  
ربنـــامج إىل العمـــل، مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل، علـــى مواصـــلة التـــرويج اليهـــدف   -٤

ــتخدام التكنولوجيـــات و ــة   السـ ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ البيانـــات الفـــضائية ألغـــراض التنميـ
املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعـي مّتخـذي القـرارات بفعاليـة التكلفـة واملنـافع            
اإلضافية اليت ميكن اكتساهبا؛ وإنشاء أو تعزيز قدرة البلـدان الناميـة علـى اسـتخدام تكنولوجيـا                  

  . الرامية إىل نشر الوعي باملنافع املكتسبةالَوصولةالفضاء؛ وتعزيز األنشطة 
وتتمثل استراتيجية الربنامج العامة يف التركيـز علـى جمـاالت خمتـارة ذات أمهيـة حامسـة                     -٥

بـني  متتـد   للبلدان النامية، ووضع أهداف ميكـن حتقيقهـا والعمـل علـى إجنازهـا يف غـضون فتـرة                    
وجمـاالت الربنـامج ذات األولويـة       .  الـسابقة  سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتـائج األنـشطة        

ــا         ــسلمية يف دورهت ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــذه، حــسبما الحظــت جلن ه
االتـصاالت الـساتلية اخلاصـة      ) ب(إدارة الكـوارث؛    ) أ: (هـي كمـا يلـي      )٣(السابعة واألربعني، 

ومحايتهــا، مبـا يف ذلـك الوقايـة         رصد البيئة   ) ج(بتطبيقات التعليم عن ُبعد والتطبيـب عن ُبعد؛        
                                                                    

  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
 Corr.1 و(A/59/20 والتصويبان ٢٠امللحق رقم  التاسعة واخلمسون،الدورة  للجمعية العامة، الوثائق الرمسية )3(  

  .٦٦، الفقرة )Corr.2و
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ــة؛   ـــة؛  ) د(مــن األمــراض املُعدي ـــوارد الطبيعي تطــوير القــدرات يف جمــال اســتخدام   ) ه(إدارة امل
التعليم وبناء القدرات، مبا يف ذلـك البحـوث         ) و(النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد املواقع؛       

  .قانون الفضاء) ز(يف جماالت علوم الفضاء األساسية؛ 
ــافع     -٦ ــا الفــضاء، وتعزيــز  العرضــيةوتتــضمن توّجهــات الربنــامج األخــرى املن  لتكنولوجي

وبناء القـدرات فيمـا خيـص تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء             مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية،      
وتكنولوجيـا الفـضاء البـشرية باسـتخدام حمطـة          تطبيقـات الـسواتل الـصغرية       األساسية مـن قبيـل      

  .يف أنشطة الربنامجالقطاع الصناعي اخلاص شجيع مشاركة وتالفضاء الدولية، 
، توصــيات مــؤمتر  ٢٠٠١وحــّددت اللجنــة، يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني، يف عــام        -٧

اليونيسبيس الثالـث ذات األولويـة العليـا؛ ونّوهـت بـأن دوالً أعـضاء مهتّمـة قـد عرضـت تـويل                       
ت اللجنة على إنـشاء أفرقـة عمـل لتنفيـذ      واتفق. القيادة فيما يتعلق بتنفيذ بعض تلك التوصيات      

وقـد وفّـرت أنـشطة الربنـامج         )٤(.تلك التوصيات بقيادة طوعية تتوالّها الدول األعضاء املهتمـة        
  . قدر اإلمكانتلكالدعم ألفرقة العمل 

  :من خالل الربنامج وجيري تنفيذ  -٨
الناميـة، مـن    توفري الدعم للتعليم والتدريب من أجل بناء القـدرات يف البلـدان               )أ(  

  خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة؛
وتكنولوجيـا   التطبيقات الفـضائية     بشأنتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية        )ب(  
  برامج تدريـبية قصرية األمد ومتوسطة األمد؛كذلك املتقّدمة، والفضاء 
بالزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد حبيـث يـشمل تـوفري              تعزيز برناجمه اخلاص      )ج(  

  ؛استرشاديةالدعم لتنفيذ مشاريع 
أنشطة الربنـامج يف اجملـاالت ذات    ة  تابعاسترشادية مل دعم أو استهالل مشاريع       )د(  
  الدول األعضاء؛ضمن اهتمامات األولوية 
واهليئــات تقـدمي خــدمات املــشورة التقنيـة، عنــد الطلــب، إىل الـدول األعــضاء      )ه(  

والوكاالت املتخصصة ضمن منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة ذات الـصلة                
  هبذا امليدان؛

  .لبيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاءالوصول إىل احتسني سبل   )و(  
    

                                                                    
  .٥٥-٥٠، الفقرات Corr.1) و(A/56/20 والتصويب ٢٠ السادسة واخلمسون، امللحق رقم الدورة، املرجع نفسه )4(  
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      أنشطة الربنامج  -ارابع  
      التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية  - ألف  

    املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة  - ١  
ــ  -٩ ــة  الحظ ــة العام ــدير،  ت اجلمعي ــع التق ــا م املركــزين اإلقليمــيني   نأ ،٦٤/٨٦يف قراره

ــاللغتني الفرنــسية واإلنكليزيــة،     ــا الفــضاء، ب  يف الكــائننياألفــريقيني لتــدريس علــوم وتكنولوجي
يف آســيا رييــا علــى التــوايل، وكــذلك مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء   املغــرب ونيج

ــضاء        ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــي لت ــز اإلقليم ــادئ واملرك ــة  واحملــيط اهل ــا الالتيني يف أمريك
واتفقـت  . ٢٠١٠، املنتسبة إىل األمم املتحدة، قد واصلت براجمهـا التعليميـة يف عـام           والكاريـيب
   . تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي تقارير عن أنشطتها إىل اللجنة سنوياعلى أنالعامة اجلمعية 

ورّحبت اجلمعية العامة أيضا بالدور الذي سـتؤديه املراكـز اإلقليميـة باعتبارهـا مراكـز                  -١٠
ومـن أجـل إطـالع املراكـز        . معلومات تابعة للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة         

نشر املعلومات يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة وبـدء وضـع منـهج تعليمـي      اإلقليمية على   
ــة عــن املالحــة         ــل دورات تدريبي ــة يف تنظــيم ومتوي ــة الدولي ــنظم، اشــتركت اللجن عــن تلــك ال

، ويف ٢٠٠٨يف اهلنــد يف عــام : وخــدمات حتديــد املواقــع بالــسواتل يف مجيــع املراكــز اإلقليميــة 
  .٢٠١٠، ويف نيجرييا يف عام ٢٠٠٩ املكسيك يف عام ، ويف٢٠٠٩املغرب يف عام 

وتعقـــد جمـــالس اإلدارة، وهـــي اهليئـــات العامـــة لتقريـــر الـــسياسات يف مجيـــع املراكـــز    -١١
  .اإلقليمية، اجتماعات منتظمة

مجيع املراكـز اإلقليميـة إىل تقـدمي تقـارير عـن أنـشطتها التعليميـة وحالـة            دعا الربنامج   و  -١٢
قـارير وعـروض عـن أنـشطة        ميكـن االطـالع علـى ت      و. ورات يف عملـها   تشغيلها وعن آخر التطـ    

العاّمــة   شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــةاملراكــز اإلقليميــة علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب
(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html).  ّص هلذه التقارير يف الوثيقة      ويتاح ملخ

املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم  : علــوم وتكنولوجيــا الفــضاءبنــاء القــدرات يف جمــال املعنونــة 
 واسـتنادا إىل تلـك التقـارير   . (ST/SPACE/41) وتكنولوجيا الفضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة      

 سـنوية إلذكـاء     ت وصـولة  ، يقـوم املكتـب حبمـال      وإىل نصوص تكميلية وفّرهتا املراكز اإلقليميـة      
وســائر اجلهــات املنخرطــة يف األمــم املتحــدة اإلمنــائي وعــي الــدول األعــضاء ومكاتــب برنــامج 

  .بأنشطة املراكزمسائل تتعلّق بالفضاء 



 

V.10-58556 7 
 

A/AC.105/980 

ن لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء، بـاللغتني الفرنـسية        ان األفريقي ان اإلقليمي ااملركزو  -١٣
ــة،  ــانواإلنكليزي ــا  )(www.enssup.gov.ma/craste) يف املغــرب الكائن ، (www.arcsstee.org)ونيجريي

يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف اهلنـد          على التوايل، وكذلك مركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء              
(www.cssteap.org)      يف أمريكــا الالتينيــة   واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء

املكـسيك   و (www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/crectealc)، الكـائن يف الربازيـل       والكاريـيب
(www.crectealc.org)ابـــات إعالميـــة علـــى ، املنتـــسبة إىل األمـــم املتحـــدة، قـــد طـــّورت مجيعهـــا بّو

  .ابات بالتحديثاإلنترنت تعرض من خالهلا أنشطتها بالتفصيل وتتعّهد تلك البّو
وما زال اهلدف العام للمراكز اإلقليميـة هـو تطـوير القـدرة احملليـة، مـن خـالل التعلـيم                       -١٤

، فيمـا يتعلـق بـالبحوث والتطبيقـات يف جمـاالت االستـشعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات                املتعمق
اجلغرافيــة، واألرصــاد اجلويــة الــساتلية واملنــاخ العــاملي، واالتــصاالت الــساتلية، وعلــوم الفــضاء  

اجتماعـات  أثنـاء   وقد اسُتحدثت منـاهج دراسـية هلـذه التخصـصات األربعـة             . والغالف اجلوي 
حتـت  آخـرين   وجيري حاليا إعداد منهجني دراسيني منـوذجيني        . ار الربنامج خرباء ُعقدت يف إط   

  . العاملية لسواتل املالحة وقانون الفضاءالنظمرعاية األمم املتحدة يف جمال 
وتــرد يف املرفــق الثالــث املالمــح الرئيــسية ألنــشطة كــل املراكــز اإلقليميــة الــيت حظيــت   -١٥

  .بالدعم يف إطار الربنامج
املفهــوم الــذي تعمــل العامليــة لــسواتل املالحــة بــالنظم للجنــة الدوليــة املعنيــة اوطــّورت   -١٦

الــذي اخلــامس املراكــز اإلقليميــة مبقتــضاه كمراكــز معلومــات تابعــة هلــا، وذلــك يف االجتمــاع  
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨يف تورينو، إيطاليا، من عقدته اللجنة الدولية 

ال التمهيديـة لعقـد اجتمـاع خـرباء األمـم املتحـدة الرابـع بـشأن                 باألعمالربنامج  ويقوم    -١٧
وسوف ُتبـذل جهـود يف ذلـك االجتمـاع          . املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء     

تـدريس علـوم    اإلقليمـي ل  ركـز   امل قـد أجـرى   و .واملقبلة املناهج الدراسية القائمة     تطويرمن أجل   
ــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط   ــة     اهلــادئ وتكنولوجي ــاهج الدراســية القائمــة األربع   تنقيحــات للمن

  .لكي ُينظر فيها يف اجتماع للخرباء
 مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ وثيقـة شـاملة                   وأعّد  -١٨

الوثيقــة جلميــع املراكــز اإلقليميــة تلــك  أتيحــت و؛واستــشراف املــستقبلاملركــز عــن تقيــيم أداء 
، وللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني،        املنتـِسبة إىل األمـم املتحـدة       ،م وتكنولوجيـا الفـضاء    لتدريس علـو  

يف آسـيا واحملـيط   اإلقليمـي  ركـز  وأجـرى امل . وللكيانات ذات الصلة بالفضاء علـى نطـاق العـامل       
، للمــرة األوىل منــذ افتتاحــه، حتلــيال ُمفــّصال مــن خــالل تلــك الوثيقــة إلجنازاتــه، وذلــك اهلــادئ
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ا يف الكيفيـة الـيت ُتـنظّم هبـا الـدورات التدريبيـة الطويلـة األمـد، وأجـرى تقييمـا                      بالنظر خصوص 
وراعى املركـز، يف الوثيقـة، الـردود الـيت جـاءت      . ألدائه فيما يتعلّق بتلبية أهداف األمم املتحدة 

  م رؤيـة للكيفيـة الـيت ُيمكـن هبـا ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ                   وقـدّ . من عدد كبري من اخلـرجيني     
  .ستفيد على حنو أفضل من املركز اإلقليميأن ت

    
    برامج الزماالت الدراسية للتدريب  - ٢  

، اسـتهلّت حكومـة إيطاليـا، مـن خـالل معهـد البوليتكنيـك يف تورينـو                  ٢٠٠٤يف عام     -١٩
ومعهد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فّرياريـس الـوطين للتقنيـات                   

 يف جمـال   شـهرا للدراسـات العليـا        ١٢ بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منـها         الكهربائية، عرضا 
ــنظم  ــا      ال ــصلة هب ــات املت ــة والتطبيق ــسواتل املالح ــة ل ــدان الناميــة   لالعاملي ــن البل   . لمتخصــصني م

. ٢٠١٠سـبتمرب  / الدراسـية دراسـاهتا يف أيلـول    برنامج الزمـاالت  ة من   سابعوقد بدأت الدفعة ال   
املنظمـات الراعيـة يف اختيـار أربعـة ممـثلني ملنظمـات              اخلـارجي و   مكتب شؤون الفضاء  واشترك  

   للحــصول  والــصني والفلــبني ا وروانــدحكوميــة ومؤســسات حبثيــة وأكادمييــة مــن باكــستان     
  .على زماالت دراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو، إيطاليا

ــان اخلطــوا       - ٢٠ ــشؤون الفــضاء وحكومــة الياب ــد اختــذ مكتــب األمــم املتحــدة ل ت األوىل وق
صـــوب إنـــشاء برنـــامج زمـــاالت طويلـــة األمـــد مـــشترك بـــني األمـــم املتحـــدة واليابـــان بـــشأن    

وسـوف ُتتـاح تفاصـيل      . تكنولوجيات السواتل النانوية بالتعاون مـع معهـد كيوشـو للتكنولوجيـا           
الربنــامج وإجــراءات تقــدمي الطلبــات مــن خــالل املوقــع الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون  

ومــن املتوقّــع أن يبــدأ أوائــل الطــالب الــذين يقــع االختيــار علــيهم عملــهم يف  . رجيالفــضاء اخلــا
  .٢٠١١تشرين األول /املعهد يف أكتوبر

    
      علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا  - باء  

    إدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي  - ١  
ووكالـة الفـضاء األوروبيـة     حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وتركيـا               ُعقدت    -٢١

اقتـصادية، يف    و منـافع اجتماعيـة   مـن أجـل حتقيـق        تطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء       بشأن استخدام 
وقـد استـضاف    . (A/AC.105/986) ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلـول  ١٧ إىل   ١٤مـن   سطنبول، تركيـا،    إ

ــة الترك       ــة عــن احلكوم ــا بالنياب ــة يف تركي ــة والعلمي ــس البحــوث التكنولوجي ــة العمــل جمل ــة حلق ي
وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمـل هـو            ). اإليـسا  (وكالـة الفـضاء األوروبيـة     وشاركت يف رعايتـها     
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تعزيز الوعي باملنافع االجتماعية واالقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء على كـل مـن الـصعيد               
الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، وذلـــك بـــالتركيز علـــى االستـــشعار عـــن بعـــد بواســـطة الـــسواتل 

  . وبناء القدرات والتعاون اإلقليمي والدويلملالحةلسواتل االنظم العاملية الساتلية وواالتصاالت 

بنـاء  ) أ(: وقُدِّمت خالل سـت جلـسات عاّمـة عـروض إيـضاحية عـن املواضـيع التاليـة                   -٢٢
ــا الفــضاء؛    ــق االستــشعار عــن بعــد   ) ب(القــدرات يف جمــال تكنولوجي ــاخ املــدن  علــى تطبي من

البيانـات والنمـاذج    و :املناخ اإلقليمي واملوارد املائية واإلنتاجية الزراعية     وونوعية اهلواء والنقل؛    
اسـتخدام تطبيقــات االستــشعار  ) ج( العـام والقطــاع اخلــاص؛  نيودور الـشراكات بــني القطــاع 
املالحة واالتصاالت الـساتلية؛     لسواتل العاملية تطبيقات النظم ) د(عن بعد يف إدارة الكوارث؛      

 وقــد .التعــاون اإلقليمــي والــدويل) و(؛ ءرية يف علــوم وتكنولوجيــا الفــضاالتطــورات األخــ) ه(
أتاحــت حلقــة العمــل الفرصــة للبــاحثني واملهندســني مــن بلــدان خمتلفــة، مــن بــني املنخــرطني يف 
البحــث عــن طُــرق الســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل فائــدة جمتمعــاهتم، لكــي يتبــادلوا     

وعمليـات املُراقبـة الــيت   . تعاونيــة ودراسـة التطبيقـات  خـرباهتم ويستكـشفوا سـبل إجـراء حبـوث      
ــشعار عــن بعــد مــن   ُتجــرى بواســطة   ــصات املاالست ــساتلية واحملن ــة جــوا ميكــن أن تـُـ  ال ر وفِّمول

سـتخدام  وميكـن ال . التنظيمـي  لتخطيطاخلاصـة بـا  نمذجـة  الاملعلومات املطلوبة عـن طريـق نظـم         
 كــبري قــدرة ســوبية تلــك أن ُيعــزِّز علــى حنــواحلانمــاذج الوبعــد عــن بيانــات املراقبــة املُستــشعرة 

علـى حنـو   ، لتنمية االقتـصادية صوب حتقيق ا أكثر استدامة انتهاج مساراجملتمعات والدول على   
ــق اخن ــن جــرّ   يف التكــاليف ا كــبرياضــافُيحقِّ ــدة م ــصور يف املتكّب ــسة و. التخطــيطاء الق يف اجلل
ج و هنـ  األفرقة العاملة لتيسري استبانة   من  ، اقترح املشاركون إنشاء عدد      حلقة العمل من  اخلتامية  

علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ميكـن أن     األخذ بأن إليضاح   املناطق   ُمحّددة عرب  يةودراسات تطبيق 
  . اجملتمعملنفعة اتالقراراختاذ دعم عملية ي

وُعقدت حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة ودولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات                      -٢٣
ــة الفــ  ــة      ووكال ــاطق اجلبلي ــة يف املن ــضاء املتكامل ــا الف ــشأن تطبيقــات تكنولوجي ــة ب ضاء األوروبي

 إىل  ٢٥، يف كوتشامبا، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، مـن          (A/AC.105/997)بالبلدان األندية   
ــشرين األول٢٩ ــوبر / ت ــضيفة مخــس     . ٢٠١٠أكت ــدان املُ ــامج والبل ــذ الربن ــد نفّّ وحــىت اآلن، ق

ــها يف    حلقــات عمــل بــشأن ت  ــة، ُعقــد ثــالث من ــاطق اجلبلي ــا الفــضاء يف املن طبيقــات تكنولوجي
  . كيانا إقليميا٥٣املنطقة األندية، مبشاركة 

ــشامبا هــي      - ٢٤ ــسية حللقــة العمــل الــيت ُعقــدت يف كوت ــورة ) أ: (وكانــت األهــداف الرئي بل
لتنميــة وتعزيــز مــشروع متعــدد اجلوانــب ُيعــىن باســتخدام املعلومــات الــساتلية مــن أجــل حتقيــق ا   

املُستدامة يف املناطق اجلبلية بالبلدان األندية، ويـشمل الزراعـة واهليـدرولوجيا واجليولوجيـا وعلـم                



 

10 V.10-58556 
 

A/AC.105/980

تـدريب املـشاركني علـى تفـسري الـصور          ) ب(؛  )(Andessat)" أنديزسات"مبادرة  (املعادن والبيئة   
األنـديز  جبـال  " إجراء دراسات حاالت إفرادية يف إطار مشروع    ) ج(البصرية؛  /الساتلية الرادارية 

ــة العمــل   . "يف الفــضاء ــة حلق ــسا يف رعاي ــا   . واشــتركت اإلي ــذكورة آنف ــشطة امل وشــارك يف األن
 مـن العلمـاء واملُعلّمـني ومتخـذي القـرارات واملهندسـني مـن البلـدان األنديـة                   ١٠٠يزيد علـى     ما

ســاتليا يف األرجنــتني منوذجــا اللجنــة الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية وعرضــت . واملنظمــات الدوليــة
  ".أنديزسات"ُمقبال، جيري اختباره حاليا، ملعاجلة املشاكل اليت ُتدرس يف إطار مبادرة 

ــة العمــل   وكانــت   - ٢٥ ــسية حللق ــائج الرئي ــي النت ــا يل ــرف مب) أ: (كم ــادرة اُعُت " أنديزســات"ب
اطق ملنـ يف ا  مـن أجـل التنميـة املـستدامة          الساتليةتكنولوجيا  ال آلية هامة لتنسيق تطبيقات      اباعتباره

إلدارة املــشاريع اإلقليميــة ذات االهتمــام املــشترك " أنديزســات"تعزيــز مبــادرة بوصــي اجلبليــة، وأُ
مهمـة  لألنـشطة الفـضائية   األرجنتينيـة  اللجنـة الوطنيـة   تتـولّى  ر أن تقـرّ ) ب (ة؛بلدان األندي دى ال ل

 التابعـة لإليـسا؛   نـاخ   ر امل التعـاون مـع مبـادرة تغيّـ       بتنسيق مراقبة األهنار اجلليديـة يف جبـال األنـديز           
املـستقاة مـن طائفـة      قدت دورات تدريبية لتحسني قدرة املشاركني على معاجلـة البيانـات            ُع) ج(

 الـساتلية املختلفـة باسـتخدام ُعـدد براجميـات اإليـسا؛           ) البـصرية /الراداريـة (من أجهزة االستـشعار     
 التعلـيم الفـضائي     برنـامج  املـدارس الثانويـة يف إطـار دورات          يمدرسـ مـن    ٢٠تـدريب   أسفر  ) د(

(Eduspace) العمـل   اسـتهلّت أثنـاء حلقـة    الـيت   اإلفراديـة العـشر      دراسات احلالـة     معظم عرض    عن
تطبيقـــات وبـــريو وسويـــسرا ووكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة بـــشأن األمـــم املتحـــدة املـــشتركة بـــني 

نديـة، الـيت    ن األ لبلـدا باتكنولوجيا الفضاء املتكاملة من أجـل التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة                
ــدت ــاُعق ــن ، يف ليم ــول١٨ إىل ١٤ م ــبتمرب / أيل ــرجم  (A/AC.105/968) ٢٠٠٩س ؛ وســوف ُتت

برنـامج التعلـيم     صـفحات    ضـمن اإلنترنـت   وتتـاح علـى      إىل تسع لغـات      دراسات احلالة اإلفرادية  
طلب املشاركون يف حلقة العمـل      ) ه(؛  (www.eduspace.esa.int) اإليسا الشبكي وقع  الفضائي مب 

ربنـامج دعـم حلقـات      القتـرح أن يواصـل      تاخلـامس أن    القـارة األمريكيـة     األمانة املؤقتة ملـؤمتر     ن  م
  .ةلبلدان األندييف اتطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة استخدام  بشأنالعمل 

    
    تكنولوجيات الفضاء الداعمة  - ٢  

بالنيابـة عـن حكومـة مجهوريـة        حة  الوكالـة املعنيـة بـشؤون األراضـي واملـسا         استضافت    -٢٦
 املــشتركة بــني األمــم املتحــدة ومجهوريــة مولــدوفا والواليــات املتحــدة    حلقــة العمــلمولــدوفا 

 إىل  ١٧ مـن    ،شيـسيناو ، اليت ُعقدت يف     ملالحةلسواتل ا  النظم العاملية    تطبيقات األمريكية بشأن 
ــار ٢١ ــايو /أي ــة   . (A/AC.105/974) ٢٠١٠م ــة حلق ــد اشــتركت يف رعاي ــات  وق العمــل الوالي

وسـعت حلقـة العمـل      . املتحدة، من خالل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة           



 

V.10-58556 11 
 

A/AC.105/980 

 على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي بنمـو        تعزيز وعي املستعملني  ) أ: (إىل حتقيق األهداف التالية   
يت مـن شـأهنا أن تـسهم        تناول السبل والوسائل الـ    ) ب(؛  تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة    
النظـر  ) ج(؛   الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا          تيف توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا    

 تكنولوجيـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة         استخدام  املؤسسات املهتمة   يف إمكانية أن ُتدرج     
  .أو اإلقليمية/و أو أكثر من املشاريع الرائدة الوطنية  واحدمشروعيف 
، ركّــز كــل واحــد منــها علــى   أفرقــة عاملــةةثالثــيف حلقــة العمــل وأنــشأ املــشاركون   -٢٧

ــبنـــاء القـــدرات وتعزيـــز املؤســـسات، و : موضـــوع مـــن املواضـــيع التاليـــة  رجعيـــة امل اتشبكالـ
ويف إطــار خمتلــف املــشاريع والــربامج   .يوديــسية، وتطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة اجل

ــة املهمــة للمنط ــشاء  أُ قــة،اجلاري ــة  رباء يف اخلــومــني املعلّمــن فريــق وصــي بإن ــنظم العاملي جمــال ال
حتديـد   املالحـة وخـدمات      بـشأن  األمـد قـصرية   التدريبيـة   الدورات  الـ  لكي يُُقيِّم  لسواتل املالحة 

علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، تــدريس قليميــة ل املراكــز اإلمتــهااملواقــع بواســطة الــسواتل الــيت نظّ
، )١٦-١٣، الفقــرات A/AC.105/922 (٢٠٠٨، يف اهلنــد يف عــام  املتحــدةاملنتــسبة إىل األمــم

عـــام  ويف نيجرييـــا يف )٦، الفقـــرة A/AC.105/950 (٢٠٠٩يف املكـــسيك واملغـــرب يف عـــام و
ــشر   . ٢٠١٠ ــن شــأن ن ــزةوم ــة  أجه ــضة التكلف ــضاء أن  لرصــد  منخف ــيحطقــس الف  وســيلة يت

ة الراهنـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة           ويف ضوء احلال   .الستكمال حتليل البيانات والتطبيقات   
ــة         ــات ذات األمهي ــن التطبيق ــة م ــة واســعة متنوع ــوير طائف ــتمرار تط ــاالت اس ــةواحتم يف  البالغ

 االسـتمرار يف   سـلّط املـشاركون الـضوء علـى ضـرورة     ،التحتيـة العلوم والتجارة والـبىن   جماالت  
وجـرى التـشجيع علـى      . ملالحـة بـشأن الـنظم العامليـة لـسواتل ا        عقد املزيـد مـن حلقـات العمـل          

  النظـام األورويب لتحديـد املواقـع   ، مثـل  شـبكات احملطـات املرجعيـة     التعاون بني بلـدان املنطقـة و      
ولوحظ أن التعاون بني اللجنـة      ). يوريف (اللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب    و) يوبوس(

 اأحيانـ الـذي ُتيـسِّره     ،  يـة اإلقليميـة   ملرجعوالـنظم ا  الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة           
يتـيح  ، ميكـن أن   ة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة         قليمياملراكز اإل 
لنقــل املهــارات واملعــارف وحتــسينها يف جمــاالت املــساحة واجليوديــسيا والــنظم العامليــة    ُمنطلقــا

 علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار األحـوال الـيت       هـذه الـنظم،  تطبيقـات  مبـا يف ذلـك      لسواتل املالحة، 
  .صة لكل حالةد هبا كل منطقة واحلاجة إىل ُنُهج خمّصفّرتت

مـشتركة بـني األمـم املتحـدة        ة مـن ثـالث نـدوات        لالثانية ضـمن سلـس    قدت الندوة   وُع  -٢٨
 ،والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن برامج الـسواتل الـصغرية مـن أجـل التنميـة املـستدامة                 

اشـتركت  وقـد    .(A/AC.105/983) ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤ إىل   ٢١غراتس، النمسا، من    يف  
ــة  ــة   يف رعاي ــة والدولي ــة النمــساوية للــشؤون األوروبي ــوزارة االحتادي ومقاطعــة ســترييا  النــدوة ال
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علـوم الفـضاء   األمـم املتحـدة ل   وسلـسلة النـدوات هـي جـزء مـن مبـادرة             . اإليساومدينة غراتس و  
درة جديدة ُيـضطلع هبـا يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية          األساسية، وهي مبا  

ــدرات يف جمــال     ــاء الق ــم بن ــاوهتــدف إىل دع ــرويج الســتخدام   تكنولوجي ــضاء األساســية والت  الف
  . التنمية املستدامةمن أجلالتكنولوجيا الفضائية وتطبيقاهتا 

. " بـرامج الـسواتل الـصغرية   محـوالت "وخالل الندوة، ركّز املـشاركون علـى موضـوع            -٢٩
الء اهتمـام خـاص     ، مع إيـ    العامل على نطاق نشطة السواتل الصغرية    احلايل أل الوضع  واستعرضوا  

يف  يــة والــسواتل الــصغريةالنانوالــسواتل   اســتخدام إمكانيــة تطبيــقودرســوا؛ للتعــاون اإلقليمــي
ــيم والبحــ جمــاالت  ــاتوالتعل ــشوا ؛ ث والعملي ــة والربن وناق ــسائل التقني ــة امل ــصلة بإعــداد  اجمي املت
، الـصغرية الـسواتل    و يـة نانواخلاصـة بـربامج الـسواتل ال      التنظيمية  نظروا يف املسائل    ؛ و احلموالت

 املــشاركون يف النــدوة ســلّمو. ختفيــف احلطــام الفــضائي والتــسجيلومثــل ختــصيص التــرددات 
يف دخول  سبيا للـ  ئية حملية وبالتكلفة املنخفضة ن    فضا ةتكنولوجي قدرات   لتطويرالفرص املتاحة   ب

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي  علــى  واعوشــّج. الــصغريةالــسواتل  ويــةنانوتطــوير الــسواتل الميــدان 
أقــّروا ، والــصغريةالــسواتل  ويــةنانوالــسواتل البــني املؤســسات العاملــة يف جمــال  فيمــا والــدويل 

  .مبادرة علوم الفضاء األساسيةبرنامج عمل 
سلسلة الندوات املشتركة بني األمـم املتحـدة        خرية من   الندوة الثالثة واأل  تركِّز  وسوف    -٣٠

 على اجلوانـب الربناجميـة والتنظيميـة والقانونيـة     ،٢٠١١ يف عام  ، املُقّرر عقدها  والنمسا واإليسا 
عـام  يف نـدوة    شـاركت   مؤسـسات   عـدة    توأبـد . ألنشطة السواتل النانوية والـسواتل الـصغرية      

 حــول تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء األساســية  ا باستــضافة حلقــة عمــل إقليميــة هــاهتمام ٢٠١٠
وتــرد التوصــيات واملالحظــات الــيت قُــّدمت خــالل النــدوة يف   . ٢٠١٤-٢٠١٢ الفتــرة خــالل
  .A/AC.105/983الوثيقة 

 الفـضائية االحتـاد الـدويل للمالحـة       واألمـم املتحـدة     حلقة العمـل املُـشتركة بـني        قدت  وُع  -٣١
 ،التنميـة يف بـراغ    أغـراض    البـشرية و   حة املـستخدمة ملنفعـة    النظم العاملية لسواتل املال    تطبيقات   بشأن

ــومي  ــول ٢٥ و٢٤ي ــبتمرب /أيل ــدويل    (A/AC.105/984) ٢٠١٠س ــؤمتر ال ــع امل ــالتزامن م احلــادي ، ب
 اوتطبيقاهتـ تلك النظم   تكنولوجيات   العملحلقة  ناقش املشاركون يف    و. للمالحة الفضائية والستني  
االجتماعيــة، وال ســيما يف  والتنميــة االقتــصاديةاملُــستدامة و  الــيت تــسهم يف بــرامج التنميــةاوخــدماهت

  .فرص زيادة التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا اجملالأيضا ناقشوا و. البلدان النامية
وخلّــصت األفرقــة العاملــة املــسائل واملواضــيع الرئيــسية الــيت ُحــّددت يف العــروض الــيت     -٣٢

صـلت مناقـشتها يف اجتمـاع املائـدة املـستديرة، الـذي             قُدِّمت يف اجللـسات التقنيـة الـثالث وتوا        
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ُحظــي مبــشاركة كبــار مــديري وكــاالت الفــضاء ومؤســسات أخــرى ذات صــلة مــن البلــدان    
  .النامية والبلدان الصناعية، على حد سواء، وكذلك من املنظمات الدولية

عزيـز  ضـرورة ت : مـا يلـي  الـيت خلـصت إليهـا املناقـشات          الرئيـسية    االستنتاجات ومشلت  -٣٣
 باسـتحداث   النـهائي اجلهود املبذولة لوضع النظم العاملية لـسواتل املالحـة يف متنـاول املـستخدم               

بــني مقــدمي القائمــة  الفجــوة عمليــات جــاهزة لالســتخدام وإتاحــة االســتفادة منــها، مبــا يــسدّ 
وضـرورة هتيئـة    ؛  هاوتنفيـذ بـرامج التـدريب     ووضـع   ني النهائيني   خدمواملستتلك النظم   خدمات  

 لالستثمارات الطويلة األمد وحتديـد وتطـوير تكنولوجيـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                  بيئة
 تـوفري الغـذاء   من قبيـل يف جماالت وذلك ،  أكرب فائدة مباشرة للمجتمع    أن ُتحقّق اليت من شأهنا    

ــاه الــشرب   ــة    رضــرو و؛وإدارة الكــوارثومي ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــاول اللجن ة أن تتن
حلقـة  د املـشاركون يف     وشـدّ . تلـك الـنظم   لوثائق  القياسي  توحيد  اتل املالحة يف املستقبل ال    لسو

العمل على ضرورة مواصلة أنشطة التوعية من خالل حلقات العمل والـدورات التدريبيـة الـيت                
 .أمهية لدى املستخدم النهائيتركز على جماالت حمددة ذات 

تركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة           املـش  ة عـشر  ةاحلاديُعقدت حلقة العمل    و  -٣٤
يف  ،(A/AC.105/995) للمالحة الفضائية بشأن تسخري السواتل الـصغرية خلدمـة البلـدان الناميـة            

للمالحـة  احلـادي والـستني     إطـار املـؤمتر الـدويل       ضـمن    ،٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ٢٨ يوم ،براغ
 بـرامج   منـافع استعراض  ) أ: (التاليةسية  األهداف الرئي إىل حتقيق   حلقة العمل   سعت  و. الفضائية

فعاليتـها  ، مبـا يف ذلـك        الـسواتل الـصغرية    فعاليـة إيـضاح   ) ب (؛السواتل الصغرية للبلدان الناميـة    
  . يف اجلامعات يف البلدان الناميةيةالتدريبونشطة التعليمية األتشجيع ) ج (من حيث التكلفة؛

ــوم باعتب       -٣٥ ــصف ي ــدة ن ــل مل ــة العم ــد ُنظِّمــت حلق ــؤمتر    وق ــن امل ــا جــزءا ال يتجــزأ م اره
 عرضـا تقنيـا، ركّـز       ١٣وقُـّدم يف حلقـة العمـل        .  من املـشاركني يف املـؤمتر      ١٠٠وحضرها حنو   

 اليت ميكن للسواتل الصغرية أن توفّرها من أجل دعـم البعثـات العلميـة             اتعلى املسامه ُمعظمها  
ــصاالت    ــات االت ــات رصــد األرض وبعث ــة ا   وبعث ــى أمهي ــشديد عل ــدويل  ؛ وجــرى الت ــاون ال لتع

  .لبلدان الناميةل برامج السواتل الصغرية منافعوالتعليم والتدريب و
    

    علوم الفضاء وقانون الفضاء  - ٣  
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف دورهتــا الثانيــة       الحظــت جلنــة    -٣٦

لـسنة  زيـاء الشمـسية     أمهية مواصلة البناء على جناح السنة الدوليـة للفي        ،  ٢٠٠٩واخلمسني يف عام    
، وخباصة يف تعميق فهم وظيفة الشمس وتأثريها على الغالف املغنطيسي لألرض وبيئتها             ٢٠٠٧
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لت إليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا        ارتياح االتفاق الذي توصّ    ب ومناخها، والحظت 
 جـدول  ضـمن  بنـد جديـد      السادسة واألربعني بأن تنظر، ابتداء من دورهتا السابعة واألربعني، يف         

 ، يف إطار خطـة عمـل مـدهتا ثـالث سـنوات            "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    " عنوانه   اأعماهل
 )٥(. الطقــس الفــضائي علــى ســطح األرض تــأثري علــى خــصوصا مــع التركيــز )٢٠١٢-٢٠١٠(

  .٢٠٠٥ األجهزة األرضية اليت نشرت منذ عام فوسوف تستعني املبادرة بصفائ
ــة أن تستــضيف حلقــات العمــل الــيت ســتّنظم    وقــد تقــّرر  -٣٧ ــادرة  بــصفة أولّي يف إطــار املب

، )٢٠١١(، ونيجرييـــا ألفريقيـــا )٢٠١٠( مـــصر لغـــريب آســـيا بـــشأن طقـــس الفـــضاءالدوليـــة 
إنـشاء  العناصر اهلامة األولية هلذه املبـادرة       ومن  ). ٢٠١٢(ي    وإكوادور ألمريكا الالتينية والكاريب   

 ،بلغاريــاتتــوىل أمــره  ،  وتعهُّــده بالتحــديث (www.iswi-secretariat.org)موقــع علــى االنترنــت   
 وتطـوير نتـائج     إجنـاز  لـضمان    ،٢٠١٢- ٢٠١٠ الفتـرة    طـوال اليابـان،   ُتصدرها   إخبارية،   رسالةو

يف هـذا   وسـوف تـشارك     . يف مجيع أحنـاء العـامل     التابعة هلا   الفضاء   طقسأجهزة   وصفائفاملبادرة  
  .دولة ١٩٢ البالغ عددها يف األمم املتحدةاألعضاء  مجيع الدول ،ته بدايذمن، دوهاجمل
املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واإلدارة الوطنيـة للمالحــة      األوىل حلقـة العمـل   وُعقـدت    -٣٨

 املبادرة الدوليـة بـشأن طقـس        حولاجلوية والفضاء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي        
  واشـتركت  . ٢٠١٠  نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٠  إىل ٦مـن   ،  جامعـة حلـوان بالقـاهرة     الفضاء، يف   

واللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة          جامعـة كيوشـو اليابانيـة       يف تنظيم حلقـة العمـل ورعايتـها         
واضطلعت بالتنظيم والرعاية على الـصعيد احمللـي وزارة التعلـيم العـايل يف مـصر                . لسواتل املالحة 

  .مراقبة الطقس الفضائي التابع للجامعةوجامعة حلون، وذلك حتديدا من خالل مركز 
 الـسياسات مـن     ُمقـّرري العلماء واملهندسـني و   من   ١٢٠حلقة العمل ما يزيد على      وحضر    -٣٩
 اعتمـاد  التـسليم بتزايـد   مـع   و.  علـى األرض   ية الشمس مسألة التأثري السليب للتغيُّرات    بلدا ملناقشة    ٣٠

قد بـات مـن األساسـي فهـم الكيفيـة الـيت             ى أنه   اتفق املشاركون عل   على النظم الفضائية،     اتاجملتمع
منـها  مجلـة أمـور     ، علـى    يةالتغّيـرات الشمـس   النامجـة عـن      ئي،ميكن أن تؤثِّر هبا أحوال الطقس الفضا      

 يف الفضاء، ونقل القـدرة الكهربائيـة، واالتـصاالت الراديويـة علـى              اإلنسانالنظم الفضائية، وحتليق    
ا الـشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة والـرادار البعيـد املـدى الـذي             ترّددات عالية، واإلشارات اليت تبثّهـ     

تــستعمله تلــك الــسواتل، وكــذلك علــى رفــاه املــسافرين علــى مــنت طــائرات حتلّــق علــى ارتفاعــات  
ة كاملـ الالسـتفادة  من أجـل ا بذل اجلهود طقس الفضاء، تُ  بشأن  من خالل املبادرة الدولية     و. شاهقة
الدوليـة للفيزيـاء   الـسنة   خالل السنوات اخلمـس حلملـة   نشرتليت ا،  األرضيةاألجهزية صفائف   من

                                                                    
  .١٥٥، الفقرة (A/64/20) والتصويب ٢٠ الرابعة والستون، امللحق رقم الدورةاملرجع نفسه،  )5(  
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نطـاق   وتوسـيع    ،غرض رصد أثـر الـتغريات الشمـسية علـى األرض          ، وذلك ب  ٢٠٠٧لسنة  الشمسية  
ــ.  تلــك األجهــزة بأســرع مــا ميكــن عمليــاً تــوافر  قــة لنتــائجتعّممت يف حلقــة العمــل عــروض ُمدِّوقُ

 ،(SCINDA) معــاون قــرارات شــبكة التأللــؤبيــل صــفائف األجهــزة اخلاصــة بطقــس الفــضاء، مــن ق
ونظــام طقــس الغــالف اجلــوي الكهرمغنطيــسي  ، (CIDR)  دوبلــر للغــالف األيــوينورادار مترابطــة

  املفاجئــةاأليــوين وجهــاز رصــد اضــطرابات الغــالف  ،(AWESOME) للرصــد والنمذجــة والتعلــيم 
(SID)،         أليـوين  ا واملرصـد االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملنـاطق الغـالف(RENOIR)،   واجلهـاز الفلكـّي 

 ،(CALLISTO) املركَّب املنخفض التكلفـة واملـنخفض التـرددات للتحليـل الطيفـي واملرصـد املتنقـل         
 والشبكة األفريقيـة املزدوجـة التـرّدد للنظـام العـاملي         ،(MAGDAS) ونظام احتياز البيانات املغنطيسية   

النظام العـاملي لتحديـد املواقـع يف أفريقيـا ألغـراض            ، وأجهزة استقبال    (GPS-Africa)لتحديد املواقع   
برنــامج و، (AGREES) إجــراء الدراســات املتعلقــة باجلوانــب الكهرديناميكيــة يف املنــاطق االســتوائية 

شــبكة و، (AMBER) التعلــيم والبحــوث املتعلّقــة باحلقــل بــاء الواقــع علــى خطــوط الطــول األفريقيــة
 ، وشــبكة رؤيــة بيئــة الفــضاء وحتليلــها(SAVNET) سيالتــرددات املنخفــضة جــّدا يف جنــوب األطلــ

(SEVAN) ،العامليـــة شــبكة كـــشف امليونـــات و )GMDN(شــبكة التـــصوير املتواصـــل بـــاملقراب  ، و  
"H-alpha "(CHAIN)  ــصوير البــصري للغــالف احلــرا ي والغــالف اجلــوي األوســط  ر، وأجهــزة الت
)OMTI .( ُويعمـل .  وعلى طول خط االسـتواء     ةبلدان أفريقي صفائف األجهزة هذه يف      تشروقد ن 

سـتقبال  الل البيانات عـن طريـق اسـتخدام أجهـزة           سّجطقس الفضاء وتُ  جهاز خاص ب   ١ ٠٠٠حنو  
ــسواتل املالحــة،    ــة ل ــنظم العاملي ــسية  و إشــارات ال ــاس املغنطي ــزة قي ــردُّدات    ،أجه ــاس الت ــزة قي وأجه

  .املطيافات و،جلسيمات الشمسيةا وكاشفات ،نخفضة جداامل
، األجهـزة مجيـع صـفائف     يف   لتوسـع مـستقبال   باالنتائج الرئيسية حللقات العمل      وتتعلّق  -٤٠
فيمـا  ، والتنـسيق والتعـاون   ل البيانـات ومعاجلـة الـصور   حتليـ أساليب  تقنيات تسجيل البيانات و   و

يف لبحـوث و  جـراء ا  ، واسـتخدام البيانـات والـصور إل       بني مكوِّنات كل صـفيفة    والصفائف  بني  
  .تطبيقات أخرى

 قــانون الفــضاء يف بــشأنتايلنــد واألمــم املتحــدة  حلقــة العمــل املــشتركة بــني وعقــدت  -٤١
ــانكوك ــن ،ب ــاين  ١٩ إىل ١٦ م ــشرين الث ــوفمرب /ت ــة  . (A/AC.105/989) ٢٠١٠ن ــت حلق وكان
مهـا مكتـب     قانون الفضاء الـيت ينظّ      بشأن  سلسلة حلقات العمل   ضمنالسابعة  هذه هي   العمل  

 مكتـب    حلقـة العمـل    يف تنظـيم  اشـترك   و.  املـضيفة  دانالبلشؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع      
 تايلنـد    يف عالميات اجلغرافية والتكنولوجيـا الفـضائية     وكالة تطوير اإل  شؤون الفضاء اخلارجي و   

 العمـل هـي   حلقـة   كانـت أهـداف     و. سـيا واحملـيط اهلـادئ     آلومنظمة التعـاون الفـضائي      واإليسا  
تعزيـز  و ؛تحـدة بـشأن الفـضاء اخلـارجي    تعزيز فهم وقبـول وتنفيـذ معاهـدات ومبـادئ األمـم امل            
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تبادل املعلومات عن التشريعات والـسياسات الوطنيـة يف جمـال الفـضاء لفائـدة املهنـيني املعنـيني                   
ــة  لفــضاء ا اســتخدام آليــات للتعــاون اإلقليمــي يف جمــال  يفوالنظــر ؛ باألنــشطة الفــضائية الوطني

  .السلمية يف األغراض اخلارجي
ن جمموعـة مـن التوصـيات واملالحظـات واالسـتنتاجات الـيت             ومتّخضت حلقة العمل ع     -٤٢

، وخـصوصا فيمـا يتعلّـق        الـوطين  الـصعيد تتناول تنفيذ معاهدات األمم املتحـدة وتطبيقهـا علـى           
 ودور آليات التعاون اإلقليمـي      بتشريعات الفضاء الوطنية واألطر التنظيمية والسياساتية الوطنية      

 التعليم يف جمال قانون الفضاء ورعايـة الـربامج التعليميـة            يف دعم اجلهود املبذولة من أجل تعزيز      
وقـّدم املـشاركون يف حلقـة العمـل مالحظـات تفـصيلية بـشأن               . منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ    يف  

) أ(:  بـشأن الفـضاء    وطنيـة العناصر التالية اليت ميكن أن تنظر فيهـا الـدول لـدى سـن تـشريعات                 
ــق  ــرخيص ال واإلذن) ب(؛ نطــاق التطبي ــشطة الفــض بت ــةءاأن ــةاإلشــراف و) ج (؛ الوطني   ؛ املراقب

ــأمني؛ املــسؤولية) ه (؛تــسجيلال) د( ــة الفــضاء    )و (والت ــة بيئ  ســالمة األنــشطة الفــضائية ومحاي
ــدار   ) ز (؛واألرض ــسيطرة علــى األجــسام الفــضائية يف امل ــة أو ال ــ. نقــل امللكي ــةواعترف  ت حلق
قليمـي  امللتقـى اإل  و  واحمليط اهلادئ  سياآلمتها منظمة التعاون الفضائي     املسامهات اليت قدّ  بالعمل  

بنـاء القـدرات يف     أخـرى مـن أجـل       آليـات إقليميـة      و لوكاالت الفضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ        
  .جمال قانون الفضاء وتكنولوجيا الفضاء

    
    اخلدمات االستشارية التقنية والتعاون اإلقليمي  - جيم  

 والتطـوير التـابع ملـشروع شـبكة         ي السابع للبحـث   طارالربنامج اإل   من  على طلب  بناًء  -٤٣
م ، قــّدلعــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــةالرصــد ااخلــاص باالحتــاد األورويب ُمــستخدمي برنــامج 

ني ضـمن  الـدولي أصـحاب املـصلحة   جمموعـة  ، بصفته عـضوا يف      مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   
 عقـد يف لنـدن      ، خدمات استشارية يف اجتماع املشروع الثاين الذي       شبكة ُمستخدمي الربنامج  

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٧يف 
عـرض الربنـامج مبـادرة علـوم الفـضاء          ،   الفـضاء الليتوانيـة    رابطـة  على طلـب مـن       بناًءو  -٤٤

، يف ليتوانيــاالــدويل األّول يف مــؤمتر الفــضاء الــسواتل واجلوانــب التنظيميــة لتــسجيل األساســية 
االقتـصاد  "عـن موضـوع      ،٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩ إىل   ٦مـن   ،  الذي عقد يف فيلنيوس   

  ."عامل متعدد األقطاب يف ئيالفضا
، عـرض الربنـامج مبـادرة علـوم         االحتاد الدويل للمالحـة الفـضائية      على طلب من     بناًءو  -٤٥

يف إطـار املـؤمتر الـدويل       الذي ُنظِّم   " ية السواتل النانو  املنتدى اجلامع بشأن  "الفضاء األساسية يف    
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٩ ، يف يف براغي عقدذ، التنياحلادي والسللمالحة الفضائية 
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بواسـطة اتـصال مرئـي      ،  الدوليـة، قـدم الربنـامج     منظمـة كـانييوس      على طلب من     بناًءو  -٤٦
التابعـة  واخلدمات األخرى ذات الصلة     عرضا إيضاحيا ملبادرة علوم الفضاء األساسية       ،  عن بعد 

ييوس الدوليـة بـشأن دور املـسؤولية        حلقة عمل منظمـة كـان       يف كتب شؤون الفضاء اخلارجي   مل
الـيت عقـدت يف مارينـا دي     ها، وازدهارتهاسالمواملشتركة  الصغرية  اجلماعية عن أمن السواتل   

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٠، يف كارارا، إيطاليا
دعمــا للفريــق العامــل املعــين    وفّــر الربنــامج   علــى طلــب حكومــة املكــسيك،    وبنــاًء  -٤٧

، باتـشوكا  يف   ُعقـد ي  ذ، الـ  يف مؤمتر القاّرة األمريكية الثالث املعين بالفـضاء       بتكنولوجيا الفضاء   
ــادرة علــوم الفــضاء  .٢٠١٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٩ إىل ١٥، مــن املكــسيك  وُعرضــت مب

  .األساسية على املؤمتر
كادمييـة الدوليـة للمالحـة      مساعدة استشارية ودعم مـايل لأل     ما يلزم من    ووفّر الربنامج     -٤٨

 مـن أجـل تنظـيم نـدوة         الوكالة الوطنية النيجرييـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء            وئية  الفضا
تــشرين  ٣٠مــن ، قــدت يف أبوجــا، ُع"ه وخصائــصهمساتــ: االســتوائياملــستوى "دوليــة بعنــوان 

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢إىل نوفمرب /الثاين
الفــرص  املنــشور املعنــون ويف إطــار مبــادرة علــوم الفــضاء األساســية، أصــدر الربنــامج    -٤٩

الــذي ، (ST/SPACE/53) هندســة الفــضاء اجلــوي وتطــوير الــسواتل الــصغريةجمــال التعليميــة يف 
يف جمــال هندســة  للطــالب الــدولينياملفتوحــة حيتــوي علــى معلومــات حــول الــربامج األكادمييــة 

 شــؤون كتــبي ملوقــع الــشبكواملنــشور متــاح يف امل. اء اجلــوي وتطــوير الــسواتل الــصغريةالفــض
  .(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/bsti-education/index.html)الفضاء اخلارجي 

 مـؤمتره الـسنوي الثالـث عـشر،         جملس آسيا واحمليط اهلادئ لالتـصاالت الـساتلية       وعقد    -٥٠
إهنــا "ومعرضـه املتــصل بـه، بــشأن االتـصاالت والبــث بواســطة الـسواتل والفــضاء حتـت عنــوان      

. ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ٧ إىل ٥يف طوكيـو، مـن   " ون مسألة بقـاء  مسؤولية قبل أن تك   
 من املهنيني والقادة من قطاع الـصناعة الـساتلية واحلكومـات            ٤٠٠وقد حضر املؤمتر أكثر من      

واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة، مبـن فـيهم مـشغلو سـواتل، وصــانعو          
ق، وخمتصون يف إدارة املخـاطر والتمويـل، وصـانعو          سواتل، ومقدمو خدمات مركبات لإلطال    

ــستخدمون،         ــون، وم ــة حكومي ــة تنظيمي ــسؤولو رقاب ــاتلية، وم ــدمو خــدمات س ــدات، ومق مع
منطقـة  وسلّط املؤمتر الضوء على مسائل حّساسة تـؤثر علـى الـصناعة الـساتلية يف                . وأكادمييون

 واســتراتيجيات ديــدةاجل ساتليةة الــتكنولوجيــال اتتطبيقــال، مبــا يف ذلــك آســيا واحملــيط اهلــادئ
عقــد مــن خــالل وذلــك ، حاليــا األوســاط الــساتلية التنظيميــة الــيت تواجــهاملــسائل خلــدمات وا
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أكــرب هــي املــؤمترات الــسنوية وهــذه . نقــاش وجلــساتمــستديرة وحلقــات اجتماعــات مائــدة 
  .تليةالساصناعة بالتشغيل رفيعي املستوى يف جمال ال تضم خمتصنيآسيا أنشطة ساتلية يف 

واستعرضــت حلقــة النقــاش بــشأن إســهام التطبيقــات الــساتلية يف حتقيــق األهــداف           -٥١
اإلمنائيــة لأللفيــة، الــيت نظّمهــا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف إطــار مــؤمتر آســيا واحملــيط    
اهلــادئ املــذكور أعــاله، النتــائج ذات الــصلة الــيت خلــص إليهــا مــؤمتر القمــة بــشأن األهــداف     

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٢ إىل   ٢٠ية الذي ُعقد يف مقر األمم املتحـدة يف نيويـورك، مـن              اإلمنائية لأللف 
التكنولوجيـا الـساتلية يف حتـسني الوضـع         هبـا   إضافية ميكن أن تـسهم      ، بغية استبانة سبل     ٢٠١٠

ــ ــيموق بالــصحة فيمــا يتعلّ ــاه، . إدارة الكــوارث والتعل إىل ، علــى وجــه اخلــصوص وُوّجــه االنتب
ذات النطـاق   الـساتلية   دمات  اخلـ أنـواع خمتلفـة مـن       هبـا   أن تـسهم     ميكن   ية اليت كيفالاستكشاف  

 األوبئـة   دراسـة  تطبيقات مثـل     تناولجرى  و. العريض يف حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية      
اتفـق  و.  والتعلـيم عـن بعـد   ، والتطبيـب عـن بعـد والـصحة      ، والرعاية الصحية عن بعـد     ،عن بعد 

علـى   جملـس آسـيا واحملـيط اهلـادئ لالتـصاالت الـساتلية            مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأمانة    
  .٢٠١١، يف عام التايلاجمللس  مؤمتر الساتلية أثناءلتطبيقات بشأن امشاهبة حلقة نقاش تنظيم 
 تطبيقات الرعاية الـصحية عـن ُبعـد علـى تقـدمي             بشأنلقة العمل   وعلى سبيل املتابعة حل     -٥٢

ت ، انـضمّ  ٢٠٠٩ يوليه/متوزاليت ُعقدت يف بوتان يف       اخلدمات يف جمايل الصحة العامة والبيئة،     
الـيت متوهلـا    ، و قليمـي رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإل        نيبال إىل شبكة التطبيب عن بعـد التابعـة ل         

، بعد يف مستـشفى باتـان، يف كامتانـدو      وقد أنشئت وحدة مركزية للتطبيب عن       . حكومة اهلند 
  .ّول تطبيق يتّم تنفيذه أكانتعليم التمريض عن بعد و. عمل حالياهي تو
    

      ملخص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -دال  
    ٢٠١٠أنشطة الربنامج املنفذة يف عام   - ١  

 يف  سـبع حلقـات عمـل      نـدوة واحـدة ودورة تدريبيـة واحـدة و          ٢٠١٠يف عام    ُنظِّمت  -٥٣
  .ألوليف املرفق ا وترد قائمة باألنشطة. إطار الربنامج

    
    ٢٠١١أنشطة الربنامج املقرر تنفيذها يف عام   - ٢  

دورات الــيف املرفــق الثــاين قائمــة باالجتماعــات واحللقــات الدراســية والنــدوات و تــرد   -٥٤
  .ذلك األهداف املنشودة منها، مبا يف ٢٠١١ عام  تنفيذها يف وحلقات العمل املقّرريةالتدريب
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  علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة،أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس  - ٣  
    ٢٠١٢- ٢٠٠٩الفترة يف 
 تـسعة  ة كـل منـها  ترد يف املرفق الثالث قائمة بـدورات الدراسـات العليـا الـيت تبلـغ مـد           -٥٥

أشهر والـيت تقـدمها املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـِسبة إىل األمـم                      
  .٢٠١٢-٢٠٠٩لفترة ااملتحدة، يف 

    
    التربعات  -خامسا  

 بالــدعم والتّربعــات النقديــة  ٢٠١٠حظــي التنفيــذ النــاجح ألنــشطة الربنــامج يف عــام     -٥٦
مــة مــن الــدول األعــضاء ومؤســساهتا، وكــذلك باملــساعدة والتعــاون مــن جانــب   والعينيــة املقّد

  .منظمات حكومية وغري حكومية إقليمية ودولية
األعـضاء واملنظمــات احلكوميــة وغـري احلكوميــة التاليــة الــدعم إىل   وقـد قــدَّمت الــدول    -٥٧

  :٢٠١٠أنشطة الربنامج يف عام 
الــيت  دوالر أمريكــي دعمــا ألنــشطة الربنــامج  ٨٠ ٠٠٠ اإليــسا مبلــغ وفّــرت  )أ(  

  ؛)انظر املرفق األول( ٢٠١٠شاركت يف رعايتها يف عام 
ون األوروبيــة والدوليــة، للــشؤاالحتاديــة تكفّلــت النمــسا، مــن خــالل وزارهتــا   )ب(  

ــة غــراتس، بتكــاليف الــسفر اجلــوي الــدويل   ســتريياومقاطعــة  ، وتكــاليف للمــشاركني، ومدين
 للمـشاركني يف النـدوة املـشتركة بـني          احمللّـي  واملرافـق، واإلقامـة والطعـام والنقـل          احمللّـي التنظيم  

لـسواتل الـصغرية يف     اسـتخدام بـرامج ا     بـشأن األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفـضاء األوروبيـة         
ســبتمرب / أيلــول٢٤إىل  ٢١الــيت ُعقــدت يف غــراتس، النمــسا، مــن أغــراض التنميــة املــستدامة، 

  ؛)انظر املرفق األول( ٢٠١٠
 دوالر ١٠ ٠٠٠الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي مبلــغ  وفّــرت   )ج(  
ــة  املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلدارة الو عمــل ال لقــةدعمــا حلأمريكــي  طنيــة للمالحــة اجلوي

والفــضاء والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي حــول املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس   
  ؛٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٦اليت ُعقدت يف القاهرة، من ، الفضاء

ــدويل للمالحــة الفــضائية     )د(   ــر االحتــاد ال ــغ وفّ ــة  ٢٠ ٠٠٠مبل ــورو دعمــا حللق  ي
الـنظم   تطبيقـات    بـشأن  الفـضائية االحتـاد الـدويل للمالحـة       واألمـم املتحـدة       العمل املُشتركة بني  

، اليت ُعقدت يف بـراغ، يـومي        التنميةأغراض   البشرية و  العاملية لسواتل املالحة املستخدمة ملنفعة    
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 مـشاركا  ٢٥كما وفّر أمواال كافية ملقابلة تكـاليف تـسجيل    . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ٢٤
  ؛ املؤمتر احلادي والستني لالحتاد الدويل للمالحة الفضائيةيف حلقة العمل حلضور

 دوالر أمريكي دعمـا لتنفيـذ خطـة         ٢٠٠ ٠٠٠ مبلغ   وفّرت الواليات املتحدة    )ه(  
ز على نـشر املعلومـات وبنـاء        العاملية لسواتل املالحة اليت تركّ    بالنظم  عمل اللجنة الدولية املعنية     

  العاملية لسواتل املالحة؛النظم تطبيقات  بتتعلّقالقدرات، وكذلك أنشطة خمتارة 
 يف إطـار الربنـامج تكـاليف    لألنـشطة الـيت ُنظّمـت    احلكومات املـضيفة    حتّملت    )و(  
 لــبعض املــشاركني مــن البلــدان الناميــة احمللّــي واملرافــق واإلقامــة والطعــام والنقــل احمللّــيالتنظــيم 

 مــن جانــب هــذه  ٢٠١٠م يف عــام ّدقــر جممــوع الــدعم العــيين املُ قــّدوُي). انظــر املرفــق األول(
   دوالر أمريكي؛٢٨٠ ٠٠٠ احلكومات مببلغ

الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفـضاء، وكـذلك منظمـات           وفّرت    )ز(  
إقليمية ودولية، الرعاية من أجـل حـضور خـرباء لتقـدمي عـروض إيـضاحية تقنيـة واملـشاركة يف                     

  ).ألول والتقارير عن األنشطةانظر املرفق ا(مداوالت بشأن أنشطة الربنامج 
    

    ٢٠١١- ٢٠١٠ فترة السنتني خاللاالعتمادات املالية وإدارة األنشطة   - ادساس  
  :، املشمولة هبذا التقرير، على النحو التايل٢٠١١عام يف ربنامج السوف ُتنفَّذ أنشطة   -٥٨

ُيـستخدم   سـوف     يف إطار امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة         ‐ االعتمادات املالية   )أ(  
مــن املــوارد املخّصــصة للزمــاالت الدراســية واملــَنح يف   دوالر أمريكــي ٣٧٤ ٤٠٠مبلــغ قــدره 

ة والـستني لتنفيـذ أنـشطة       رابعـ  الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا ال              يـة يزانية الربناجم امل
 ، ألغـراض االضـطالع بأنـشطة الربنـامج يف عـام           ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج خالل فترة الـسنتني      

 الربنــامج علــى حنــو فّعــال بالواليــة املــسَندة إليــه وبأنــشطته املوّســعة،    يــضطلعولكــي . ٢٠١١
 مــن للربنـامج وخـصوصا األنـشطة الــيت هتـدف إىل تنفيــذ توصـيات اليونيــسبيس الثالـث، ال بــّد      

ــشطته  يف أمــوال إضــافية، ُتقــدَّم  التمــاس ــستخدم تلــك  .  شــكل تّربعــات، دعمــاً ألن وســوف ُت
  ميزانية الربنامج العادية؛التربعات لتكميل 

يـــضطلع وف  ســـ‐ تـــويل املـــوظفني شـــؤون اإلدارة ومـــسامهتهم ومـــشاركتهم  )ب(  
ويف هــذا الــصدد، . مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي باألنــشطة الــوارد وصــفها يف هــذا التقريــر  

يقوم موظفون مـن املكتـب بأسـفار، حـسبما هـو مناسـب، ُتمـوَّل مـن اعتمـادات ميزانيـة                    وف  س
  .ّصصة للمكتب لفترة السنتني وكذلك، حسبما قد تقتضيه الضرورة، من التّربعاتالسفر املخ
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املرفق األّول
   

  
برنامج
 

األمم
 

املتحدة
 

للتطبيقات
 

الفضائية
 :

االجتماعات 
واحللقات
 

الدراسية
 

والندوات
 

الو
دورات
 

التدريب
 ية

وحلقات
 

العمل
 

املعقودة
يف 

 
عام
 

٢٠١٠
  

عنوان النشاط ومكان   
  

وموعد انعقاد
 ه

البلد الراعي
 

املنظمة الراعية
 

املؤسسة املضيفة
 

الدعم التمويلي
 

عدد البلدان 
ت املمثّ

والكيانا
لة

  
عدد 

املشاركني
  

رمز وثيقة التقرير
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ومجهورية مولدوفا 

والواليات املتحدة األمريكية بشأن 
تطبيقات النظم العاملية لسواتل 

املالحة
 

ت  
شيس

يناو
  

١٧
-

٢١
 أيار

/
مايو 

٢٠١٠
 

مجهورية مولدوفا
الواليات املتحدة، 
 

 

اللجنة الدولية املعنية 
بالنظم العاملية لسواتل 

املالحة
 

الوكالة املعنية بشؤون 
األراضي واملساحة

 
قّد

مت األمم املتحدة واجلهات 
املتشاركة يف الرعاية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
١٩ 

مشاركاً
. 

١٨
  

٨٠
  

A
/A

C.105/974
 

 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة وتركيا ووكالة الفضاء 

األوروبية 
بشأن
ا 

ستخدام
 تطبيقات 

تكنولوجيات الفضاء من أجل 
حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية

 
إ  

سطنبول، تركيا
  

١٤
-

١٧
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٠
 

تركيا
 

األمم املتحدة، وكالة 
(الفضاء األوروبية 

اإليسا
( 

جملس ال
بحوث العلمية 
والتكنولوجية يف تركيا

قّد
مت األمم املتحدة واجلهات 
املتشاركة يف الراعية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
١٩

 مشاركاً
 

٢٩
  

١٢٠
  

A
/A

C.105/986
 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 

حول استخدام برامج السواتل 
الصغرية من أجل ا

لتنمية املستدامة
 

  
غراتس، النمسا

  
٢١

-
٢٤

 أيلول
/

سبتمرب 
٢٠١٠

 

النمسا
  

األمم املتحدة
 

األكادميية النمساوية 
للعلوم، معهد حبوث 

الفضاء
  

قّد
مت األمم املتحدة واجلهات 

الراعية املشاركة دعماً مالياً كامالً 
أو جزئياً لـ

١٦
 مشاركاً

. 

٣٨
  

١١٧
  

A
/A

C.105/983
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عنوان النشاط ومكان 
  

وموعد انعقاد
 ه

البلد الراعي
 

املنظمة الراعية
 

املؤسسة املضيفة
 

الدعم التمويلي
 

عدد البلدان 
ت املمثّ

والكيانا
لة

  
عدد 

املشاركني
  

رمز وثيقة التقرير
 

حلقة العمل 
ا

لعشرون
 امل

شتركة بني 
األمم املتحدة واالحتاد الدويل 

للمالحة الفضائية 
بشأن

 استخدام
 

تطبيقات 
املالحة النظم العاملية لسواتل 

ملنفعة
 البشرية و

ض 
أغرا

التنمية
 

  
براغ

  ٢٤
-

٢٥
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٠
 

اجلمهورية التشيكية
 

األمم املتحدة، االحتاد 
الدويل للمالحة 
الفضائية، اإليسا

 ،
اللجنة 

الدو
لية املعنية بالنظم 
العاملية لسواتل املالحة

 

وزارة التعليم والشباب 
والرياضة باجلمهورية 

التشيكية
 ،

مكتب 
الفضاء التشيكي

 

قّد
مت
 

األمم
 

املتحدة
 

واجلهات 
املتشاركة
يف 

 
الرعاية
 

دعماً
 

مالياً
 

كامالً
 أو 

جزئياً
لـ 

٣١ 
مشاركاً

 .
و

أعفى
الفضائية االحتاد الدويل للمالحة 

 
٢٥ 

مشاركا
يف 

 
املؤمتر
 

الدويل
 

للمالحة
 

الفضائية
من 

 
رسوم
 

التسجيل
و. 

وفّرت 
املؤسسات
 

املُضيفة
 

مرافق
 

املؤمترات
 

والنقل
 

احمللّي
 

والدعم
 

التقين
 

وأعمال
 

السكرتارية؛
 

باإلضافة
إىل 

 
تنظيم
 

عدد
من 

 
األنشطة
 

االجتماعية
 

٤٧
  

٨٥
  

A
/A

C.105/984 

حلقة العمل احلادية عشرة املشتركة 
بني األمم املتحدة

 واألكادميية 
الدولية للمالحة الفضائية بشأن 

استخدام السواتل الصغرية خلدمة 
البلدان النامية
  

  
براغ
 

  ٢٨
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٠
 

اجلمهورية التشيكية
 

األمم املتحدة، األكادميية 
الدولية للمالحة 

الفضائية
 

األكادميية الدولية 
للمالحة الفضائية

 
ال 

ينطبق
  

ال 
ينطبق

  
١٠٠

  
A

/A
C.105/995 

الدورة التدريبية املُشتركة بني 
  

األمم املتحدة و
الوكالة
 

الوطنية
 

للبحث
 

والتطوير
 

 يف
جمال
 

الفضاء 
واملركز 

اإلقليمي
 للتدريب على 
املسح الفضائي اجلوي وجامعة 

أوبافيمي أوولوو واملركز اإلقليمي 
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

  
الفضاء 

-
 باللغة اإلنكليزية 

-
 بشأن 

النظم العامل
ية لسواتل املالحة 

وخدمات حتديد املواقع
 

نيجرييا
 

األمم املتحدة، 
الوكالة
 

الوطنية
 

للبحث
 

والتطوير
 

 يف
جمال
 

الفضاء، املركز 
اإل

قليمي للتدريب على 
املسح الفضائي اجلوي، 

جامعة أوبافيمي أو
و

لوو
 

 

املركز اإلقليمي 
األفريقي لتد

ريس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء 

- 
باللغة اإلنكليزية

 

قّد
مت األمم املتحدة واجلهات 
املتشاركة يف الرعاية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
٢٠

 مشاركاً
. 

٩  
٢٠

  
ال ينطبق
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عنوان النشاط ومكان 
  

وموعد انعقاد
 ه

البلد الراعي
 

املنظمة الراعية
 

املؤسسة املضيفة
 

الدعم التمويلي
 

عدد البلدان 
ت املمثّ

والكيانا
لة

  
عدد 

املشاركني
  

رمز وثيقة التقرير
 

آيل إيفه، نيجرييا
  

٤-
٢٩

 تشرين األول
/

أكتوبر 
٢٠١٠

 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ودولة بوليفيا املتعددة 

القوميات ووكالة الفضاء األوروبية 
بشأن ال

تطبيقات املتكاملة 
لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية 

املستدامة يف املناطق اجلبلية من 
بلدان املنطقة اآلندية

 
  

كوتشامبا، دولة بوليفيا املتعددة 
القوميات

  
٢٥

-
٢٩

 تشرين األول
/ 

أكتوبر 
٢٠١٠

 

دولة بوليفيا املتعددة 
القوميات

 
األمم املتحدة، اإليسا، 

واوزارة التنمية الريفية 
ألراضي، وزارة 

التعليم من خالل إدارة 
العلم والتكنولوجيا
، 

مركز البحوث 
واخلدمات يف 

جمال 
االستك

ش
اف عن ُب

التابع جلامعة سان عد 
سيمون الكربى

 

جامعة سان سيمون 
الكربى

 
قّد

مت األمم املتحدة واجلهات 
لـاملتشاركة يف الرعاية دعماً مالياً 

٢٥
 مشاركاً

وفّرت املؤسس 
ة

 املُضيفة م
رافق 

املؤمترات والنقل 
احمللّي

التقين وأعمال السكرتارية والدعم 
ونظّمت عددا من األنشطة  ،

االجتماعية
. 

١٣
  

١٠٠
  

A
/A

C.105/997 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة 
اجلوية والفضاء والوكالة اليابانية 

الستكشاف الفضاء اجلوي حول 
املبادرة الدول

ية بشأن طقس الفضاء
 

  
حلوان، مصر

  
٦-

١٠
 تشرين الثاين

/
نوفمرب 

٢٠١٠
 

 

مصر
 

األمم املتحدة، اإلدارة 
الوطنية للمالحة اجلوية 

والفضاء، الوكالة 
اليابانية الستكشاف 

الفضاء اجلوي، اللجنة 
الدولية املعنية بالنظم 
العاملية لسواتل املالحة

جامعة كيوشو، وزارة ، 
التعليم العايل 

والبح
ث 

العلمي 
حلون، يف مصر، جامعة 

من خالل 
مراقبة الطقس الفضائيمركز 
 

التابع للجامعة
 

جامعة حلوان
 

قّد
مت
 

األمم
 

املتحدة
 

دعماً
 

مالياً
 

كامالً
لـ 

١٤ 
مشاركاً

و .
وفّرت 

املؤسس
 ة

املُضيفة
 

مرافق
 

املؤمترات
 

والنقل
 

احمللّي
 

والدعم
 

التقين
 

وأعمال
 

السكرتارية
، 

ونظّمت
 

عددا
من 

 
األنشطة
ا 

الجتماعية
.  

٣٠
  

١٢٠
  

A
/A

C.105/998
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة وتايلند بشأن قانون الفضاء

تايلند
 

األمم املتحدة، 
وكالة 

تطوير 
اإلعالميات
 

وكالة تطوير 
اإلعالميات

 اجلغرافية 
قّد

مت
 

األمم
 

املتحدة
 

واجلهات 
املتشاركة
يف 

 
الرعاية
 

دعماً
 

مالياً
 

٢٢
 دولة، 

  
٤

 منظم
ات

 حكومية 
١٢٢

  
A

/A
C.105/989
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عنوان النشاط ومكان 
  

وموعد انعقاد
 ه

البلد الراعي
 

املنظمة الراعية
 

املؤسسة املضيفة
 

الدعم التمويلي
 

عدد البلدان 
ت املمثّ

والكيانا
لة

  
عدد 

املشاركني
  

رمز وثيقة التقرير
 

بانكوك، 
١٦

-
١٩

 تشرين 
الثاين

/
نوفمرب 

٢٠١٠
 

 

اجلغرافية والتكنولوجيا 
الفضائية، اإليسا، منظمة 

التعاون الفضائي آلسيا 
واحمل

يط اهلادئ
 

والتكنولوجيا الفضائية
 

كامالً
لـ 

٢٣ 
مشاركاً

و .
وفّرت
 

املؤسس
ة 

املُضيفة
 

مرافق
 

املؤمترات
 

والنقل
 

الداخلي
 

والدعم
 

التقين
 

وأعمال
 

السكرتارية
 واإلقامة،
 

ونظّمت
 

عددا
 

 من
األنشطة
 

االجتماعية
. 

دولية 
)

األمم 
املتحدة، اإليسا، 
منظمة التعاون 
الفضائي آلسيا 
واحمليط اهلادئ،
 

املعهد الدويل لتوحيد 
ص
القانون اخلا

 
)

اليونيدروا
(  
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   املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : يةالفضائ للتطبيقات املتحدة األمم برنامج    

واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 
      ٢٠١١ عام املزمع تنفيذها يف

 العنوان
اجلهة املشاركة يف 

 األهداف املكان والتاريخ التنظيم/الرعاية

  حلقة العمل املشتركة 
بني األمم املتحدة 
  واإلمارات العربية 

طبيقات املتحدة بشأن ت
النظم العاملية لسواتل 

 املالحة

تشارك يف رعايتها 
الواليات املتحدة، من 

خالل اللجنة الدولية املعنية 
بالنظم العاملية لسواتل 

 .املالحة

 العربية اإلماراتديب، 
  املتحدة
يناير / كانون الثاين٢٠-١٦

٢٠١١ 

حتديث األنشطة اجلارية املتعلقة باستخدام ) أ(
لعاملية لسواتل املالحة يف تكنولوجيا النظم ا
حتديد االحتياجات ) ب(البلدان املُشاركة؛ 

احملددة، مبا يف ذلك االحتياجات من التدريب 
وبناء القدرات، اليت تستلزمها فرادى اخلطط 

واملشاريع املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة، 
وضع ) ج(مع مراعاة البيئات املؤسسية احمللية؛ 

مية ُتسهم يف استخدام تكنولوجيا خطة عمل إقلي
النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا على 
نطاق أوسع، مبا يف ذلك من خالل مشروع 

أو /أو أكثر من املشاريع الرائدة الوطنية وواحد 
اإلقليمية الرامية إىل تيسري استخدام املؤسسات 
 .املهتمة لتكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة

ؤمتر الدويل املشترك بني امل
األمم املتحدة واألرجنتني 

بشأن استخدام تكنولوجيا 
 الفضاء يف إدارة املياه

تشارك يف رعايته وكالة 
) اإليسا(الفضاء األوروبية 

وجائزة األمري سلطان بن 
 .عبد العزيز العاملية للمياه

  رسيآبوينس 
مارس / آذار١٨-١٤

٢٠١١ 

 يف ٢٠٠٨ام متابعة املؤمتر الذي عقد يف ع
اململكة العربية السعودية بشأن املوضوع نفسه 
ومواصلة املناقشات بشأن الكيفية اليت ميكن أن 

تسهم هبا تكنولوجيا الفضاء يف حتسني إدارة 
موارد املياه، مبا يف ذلك مكافحة التصحر 

وضمان سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة 
 .لدان الناميةوإدارة الطوارئ املتصلة باملياه يف الب

   املشتركة العمل حلقة
 وسوريا املتحدة األمم بني

 تكنولوجيا تطبيقات بشأن
تقدمي  :املتكاملة الفضاء
 املناخ تغيُّر لرصد الدعم
  الطبيعية املوارد على وتأثريه

  دمشق ال ينطبق
 ٢٠١١مايو / أيار٢٦-٢٣

 التكنولوجيات استخدام على التركيز
 املناخ، تغيُّر لرصد ءبالفضا املتصلة واملعلومات

 حبل الكفيلة السبل استكشاف بغية وذلك
 بتغري املتصلة واالقتصادية االجتماعية املشاكل
يناقش وف س و.العاملي واالحترار املناخ

 تعزيز فرص أيضا العمل حلقة يف املشاركون
 النامية البلدان بني فيما والدويل اإلقليمي التعاون
 .الصناعية انوالبلد النامية البلدان وبني
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 العنوان
اجلهة املشاركة يف 

 األهداف املكان والتاريخ التنظيم/الرعاية

  حلقة العمل املشتركة 
  بني األمم املتحدة 

وفييت نام بشأن تسخري 
تطبيقات تكنولوجيات 
الفضاء من أجل حتقيق 

 منافع اجتماعية واقتصادية
 

  هانوي .تشارك يف رعايتها اإليسا
٢٠١١ 

 

متابعة حلقة العمل اليت عقدت يف عام 
 يف تركيا بشأن املوضوع نفسه ٢٠١٠

اقشات بشأن الُسبل اليت ميكن ومواصلة املن
أن تستخدم هبا تكنولوجيا الفضاء يف 

جماالت من قبيل الطريان والنقل البحري 
والربي والتحضُّر ورسم اخلرائط واملسح 

األرضي والصحة البشرية وإدارة الكوارث 
والرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعية، 

وذلك من أجل زيادة الوعي باملنافع 
االقتصادية لتطبيق تكنولوجيا - االجتماعية

الفضاء على الصعيد الوطين واإلقليمي 
 .والدويل

  حلقة العمل املشتركة 
بني األمم املتحدة وكندا 

بشأن إسهام دراسة األوبئة 
  عن بعد يف الصحة العامة 
يف سياق التكيُّف مع تغيُّر 

 املناخ

  مونتريال، كندا .تشارك يف رعايتها اإليسا
نيه يو/ حزيران٢٤-٢١

٢٠١١ 

 وتكامل التخصصات املتعددة املبادرات تشجيع
 الكيانات مجيع هبا تضطلع اليت العمليات
. العامل حول البشرية الصحة بتعزيز املُكلّفة

 جمال وهو بعد، عن األوبئة دراسة تستخدمو
 نظما سريعا، منوا ينمو التخصصات متعدد
 ونظم األرض مراقبة عمليات مثل فضائية
 يف بواسطة السواتل صاالتواالت املالحة

 العامة الصحة ومراقبة األوبئة دراسات
 يف الصحية باألحداث املتصلة والتدخالت

 تطبيق يؤدي أن املتوخىمن  و.السكان أوساط
 العامة الصحة جمال يف بعد عن األوبئة دراسة
 تغيُّرات آثار معاجلة يف كبري تقدُّم إحراز إىل
 والسفر انالسك منو حيث من العاملية البيئة

 والكوارث األرض استخدام وتغيُّرات واهلجرة
ي تغّير املناخ أيضا ومن املتوقّع أن يؤّد. ةالطبيعي

 .دورا رئيسيا يف جمال الصحة العامة

  اإلقليميةحلقة العمل
املشتركة بني األمم املتحدة 
ومجهورية إيران اإلسالمية 

تكنولوجيا   تسخريبشأن
الفضاء لتحسني الصحة 

 ةالبشري

  طهران ال ينطبق
يوليه / متوز١٩- ١٦

٢٠١١ 

 يف الفضاء تكنولوجيا باستخدام الوعي تعزيز
 اليت الفوائد واستعراض الصحية الرعاية جمال
 على الفضاء تكنولوجيا هبا تعود أن ميكن

 عن والتعليم بعد عن التطبيب/بعد عن الصحة
 تناول أيضا جيريوف س والطب جمال يف بعد

 .احليوي واإلحصاء املُتنقِّلة الصحة مثل تطبيقات
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 العنوان
اجلهة املشاركة يف 

 األهداف املكان والتاريخ التنظيم/الرعاية
 الساتلية التكنولوجيات قدرات شرتتنوملّا مل 
 من يستخدمها أن ميكن من إىل لتصل بعد متاما

هتدف ؛ الصحة جمال يفعاملة  وهيئات باحثني
تلك  سّد يف اإلسهام إىل هذه العمل حلقة

 .الفجوة

  الندوة املشتركة بني 
األمم املتحدة والنمسا بشأن 

 برامج السواتل استخدام
الصغرية يف أغراض التنمية 

 املستدامة
 

  غراتس، النمسا تشارك يف رعايتها اإليسا
سبتمرب / أيلول١٦-١٣

٢٠١١ 

 الفضاء علوم مبادرة إطار يف ،الترويج
 األساسية الفضاء تكنولوجيا تطويرل األساسية،

 لسلسلة منطلقاً الندوة تكون وس.واستخدامها
 يف اإلقليمية املتحدة األمم مؤمترات من ُمقبلة
 ابتداء ُتعقدسوف  اليت الفضاء، تكنولوجيا جمال
 اجلوانب معاجلة إىلضافة باإلو. ٢٠١٢ عام من

 وف يتناولس الصغرية، للسواتل التقنية
 التنظيمية املسائلالندوة  يف املشاركون
 مثل الصغرية، السواتل بتطوير املتصلة والقانونية

 وإجراءات يالفضائ احلطام ختفيف تدابري
 .السواتل وتسجيل الترددات ختصيص

حلقة عمل األمم املتحدة 
بشأن تسخري الفضاء ملصلحة 

  األمن البشري والبيئي

يشارك يف رعايتها االحتاد 
 الدويل للمالحة الفضائية

األكادميية الدولية للمالحة و
 اإليساوالفضائية 

  كيب تاون، جنوب أفريقيا
   - سبتمرب / أيلول٣٠
أكتوبر /ن األول تشري٢

٢٠١١  

تبادل اخلربات بشأن تطبيقات علوم 
وتكنولوجيا الفضاء ومناقشة فرص زيادة 

التعاون اإلقليمي والدويل فيما بني البلدان النامية 
 .وبني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو

اجتماع خرباء األمم املتحدة 
بشأن مبادرة تكنولوجيا 

 الفضاء

   جايا، ماليزياتراُب ال ينطبق
٢٠١١ 

  

تبادل املعلومات بشأن حمطة الفضاء الدولية، 
بني الشركاء يف احملطة وأوساط مستخدميها، 

استخدام الُسبل الكفيلة بتيسري وكذلك مناقشة 
احملطة يف إطار مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية 

 .التابعة ملكتب شؤون الفضاء الداخلي

حلقة العمل املشتركة بني 
مم املتحدة ونيجرييا األ

حول املبادرة الدولية بشأن 
 طقس الفضاء

تشارك يف تنظيمها اإلدارة 
الوطنية للمالحة اجلوية 

والفضاء والوكالة اليابانية 
الستكشاف الفضاء اجلوي 

وجامعة كيوشو واللجنة 
الدولية املعنية بالنظم العاملية 

 لسواتل املالحة

  أبوجا
 / تشرين األول٢١-١٧

 ٢٠١١أكتوبر 

ىل إجنازات حلقات العمل السابقة االستناد إ
طقس الفضاء، ة بشأن بادرة الدوليحول امل

ومواصلة نشر صفائف أجهزة طقس الفضاء 
 وحتليل النتائج ،األرضية يف مجيع أحناء العامل
 .اليت ُتسجِّلها تلك الصفائف
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 العنوان
اجلهة املشاركة يف 

 األهداف املكان والتاريخ التنظيم/الرعاية

اجتماع األمم املتحدة 
الدويل بشأن النظم العاملية 

  لسواتل املالحة

شارك يف رعايته الواليات ت
املتحدة، من خالل اللجنة 

الدولية املعنية بالنظم العاملية 
 .لسواتل املالحة

  فيينا
 / كانون األول٩-٥

 ٢٠١١ديسمرب 

االستناد إىل إجنازات االجتماعات وحلقات 
العمل الدولية السابقة بشأن تطبيقات النظم 

العاملية لسواتل املالحة، واستعراض حالة 
 ومبادرات املتابعة والنظر يف نوع مشاريع

 الدعم الذي يكمن أن تقّدمه اللجنة الدولية
 .املعنية بتلك النظم

        
  



 

V.10-58556 29 
 

A/AC.105/980 

    املرفق الثالث
   املنتِسبة الفضاء، وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمية املراكز   

   العليا الدراسات لدورات الزميناجلدول : املتحدة األمم إىل
    ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة أشهر، تسعة هاة كل منمّداليت تبلغ 

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

املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد   ٢٠١٠-٢٠٠٩
 دون، اهلند  دهرا

الدورة الرابعة عشرة للدراسات العليا يف 
علومات جمال االستشعار عن ُبعد ونظم امل

 اجلغرافية
 املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد  ٢٠١١-٢٠١٠

  دون، اهلند  دهرا
 عشرة للدراسات العليا يف اخلامسةالدورة 

جمال االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 
  اجلغرافية

باد، أأمحد ، مركز التطبيقات الفضائية  ٢٠١٠-٢٠٠٩
 اهلند

الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 التصاالت الساتليةا

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

للدراسات العليا يف عشرة الدورة السادسة 
جمال االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

 اجلغرافية
باد، أأمحد ، مركز التطبيقات الفضائية  ٢٠١١-٢٠١٠

 اهلند
الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

باد، أأمحد ، خمترب البحوث الفيزيائية  ٢٠١١-٢٠١٠
 اهلند

الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 علوم الفضاء والغالف اجلوي

    
     باللغة الفرنسية- املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  - ٢ 

 اطالنش املكان  السنة
املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة    ٢٠١٠-٢٠٠٩

 دال، الرباطكحممد اخلامس، أ
الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال 
  األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١١-٢٠١٠
  دال، الرباطكحممد اخلامس، أ

العليا يف جمال الدورة السابعة للدراســات 
االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

  اجلغرافية
املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٢-٢٠١١

  دال، الرباطكحممد اخلامس، أ
الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال 

  االتصاالت الساتلية
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    لغة اإلنكليزية بال- املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  - ٣ 
  النشاط املكان  السنة

آيل إيفه،  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١١-٢٠١٠
 نيجرييا

الدورة التاسعة للدراســات العليا يف جمال 
االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

 اجلغرافية
جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١٠

 نيجرييا
ليا يف جمال الدورة الرابعة للدراسات الع
 علوم الفضاء والغالف اجلوي

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١٠
 نيجرييا

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال 
 األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١٠
  نيجرييا

ال الدورة الثامنة للدراسات العليا يف جم
  االتصاالت الساتلية

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

 السنة املكان  السنة

 تااملعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان  ٢٠١٠-٢٠١٠
 ، الربازيلمارّيا، ريو غراندي دو سول

الدورة السابعة للدراســات العليا يف 
ستشعار عن ُبعد ونظم جمال اال

 املعلومات اجلغرافية
 تااملعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان  ٢٠١١-٢٠١٠

  ، الربازيلمارّيا، ريو غراندي دو سول
الدورة الثامنة للدراســات العليا يف 

جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية

ت والبصريااملعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١٠-٢٠٠٩
، تونانتسينتال، بويبال، واإللكترونيات

 املكسيك

الدورة اخلامسة للدراســات العليا يف 
جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية
والبصريات املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١١-٢٠١٠

، تونانتسينتال، بويبال، واإللكترونيات
 املكسيك

يا يف الدورة السادسة للدراسات العل
جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية
املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات   ٢٠١١-٢٠١٠

واإللكترونيات، تونانتسينتال، بويبال، 
 املكسيك

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف 
 جمال االتصاالت الساتلية

 


