
  Global)-(UNISEC العالمي جامعات هندسة الفضاءحالف الشروط المرجعية لت

 

 الرؤية

يتم الذي  عالماليتصور  الن (UNISEC-Global) العالمي الفضاء جامعات هندسةيسعى تحالف 

 فقيرا، ، غنيا أوفي كل بلد والمؤسسات من قبل األفراد علوم وتكنولوجيا الفضاء استخدامفيه 

ذلك و ،التعليمية أو الصناعية أو األكاديمية سواء المجتمع،متاحة لكل شرائح  يوفر فرصاو

 .البشرية لصالحالسلمية  لألغراض

 الرسالة

لخلق بيئة من شأنها تعزيز  (UNISEC-Global)يعمل تحالف الجامعات العلمي لهندسة الفضاء 

ميع البلدان ج وتطبيقاتها فيبهندسة الفضاء  والقدرات المتعلقةوالمعلومات  لألفكارالتبادل الحر 

 .واالقتصادات الناشئةلك البلدان النامية بما في ذ

 التنظيمي الهيكل

مؤسسة دولية غير ربحية  (UNISEC-Global) الفضاءتحالف الجامعات العالمي لهندسة  (1

وى على المست وتكنولوجيا الفضاءالتنمية الخاصة بهندسة  وتعزيز أنشطةلتسهيل 

الصناعية الصغير  األقمار وتشغيلوإطالق وتصنيع وتطوير الجامعي. مثل تصميم 

 حموالتها.بما في ذلك  وكذلك الصواريخ والمتناهية الصغر

هم الجامعات  (UNISEC-Global)هندسة الفضاء العالمي تحالف جمعات  أعضاء (2

 او التعليمية. والمؤسسات االكاديمية ومجموعات الجامعات

في  أنفسهمينظمون  (UNISEC-Global)هندسة الفضاء العالمي معات اتحالف ج أعضاء (3

 .اإلقليميالتنسيق على المستوي المحلي او  بدورها فروع محلية التي توفر

يتم التنسيق لها  (UNISEC-Global)هندسة الفضاء العالمي معات اتحالف ج طةأنش (4

 .Secretariat (UNISEC-Global)للتحالف العامة  األمانةبمعرفة 

معات اتحالف جل هي العضو التنفيذي (Steering Committee)اللجنة التوجيهية  (5

 .(UNISEC-Global) هندسة الفضاء العالمي

 التطبيق

 من خالل مشاريع عملية في هندسة الفضاء والرسالة تكونالرؤية  هذهلتحقيق  ساسيةاأل الوسيلة

ليس  –ت التي لها فائدة للمجتمعا والموارد البشريةوالتدريب التعليم  وتوفير فرصوتطبيقاتها 

 المجاالت التكنولوجية المختلفة. ولكن فيفقط في مجاالت تنمية الفضاء 



ة لتعزيز التعليم القائم على المشاريع التحالف بذل جهود متواصل أعضاءيجب على  (1

 .التعليمية الفضائية

سة هند هميةبأصانعي القرار  افهام لضمان التحالف بذل كل جهد ممكن أعضاءيجب على  (2

 .أنشطتها وأهمية دعمالفضاء 

ادة االخرين االستف لألعضاءبحيث يمكن طتهم شنالتحالف عن ا أعضاءينبغي ان يعلن  (3

 .واكتساب المهاراتلحل المشاكل الفنية  منها

بها  اتصال ذلك نقطةوكجامعة(  ة)عاد تينو مؤسسمؤسسة اكل فرع محلي يقوم بترشيح  (4

 الهيكل ويكونمع المشاركين االخرين في الفرع المحلي.  تنسيقلوذلك للها  ويكون ممثال

 يعكس الظروف المحلية. والذي بدورةالداخلي للفروع المحلية مستقل 

ولى ويت. لألعضاءالقانونية او المالية  األنشطةاية مسئولية عن العامة  لألمانة ال تكون (5

ن م او الفروع التحالف أعضاء أنشطةغيرها من  والمالية اوالمسئوليات القانونية  جميع

 .قبل انفسهم


