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   مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف   

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
: األلفــية الفضــائية"، وال ســيما يف قــراره املعــنون  )اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

 بــأن تــتوخى أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة  )1(،"لتنمــية البشــريةإعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء وا 
للتطبــيقات الفضــائية تعزيــز املشــاركة الــتآزرية بــني الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي  

 )2(.والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية

راض الســلمية، يف دورــا التاســعة  وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــ    -٢
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات  ٢٠٠٦واألربعــني، عــام 

مث ). A/AC.105/874(، بصـيغته الواردة يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية  ٢٠٠٧املـزمعة لعـام     
ــيقات الفضــائية     ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــية العامــة ب ــرت اجلمع ــام أق ــرارها ٢٠٠٧ لع  ، يف ق

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤، املؤرخ ٦١/١١١

، ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، عقدت      ٦١/١١١وعمـال بقـرار اجلمعية العامة        -٣
حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حول استخدام                 

يف سبيل حتقيق األمن الغذائي، يف حيدر أباد،        : ة املسـتدامة  تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـي       
ــول٢٣ إىل ٢١اهلــند، مــن   ــلمالحة الفضــائية    ٢٠٠٧ســبتمرب / أيل ــدويل ل ــر ال ، يف ســياق املؤمت

، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ إىل  ٢٤الـثامن واخلمسـني، الـذي عقـد يف حـيدر أبـاد، اهلـند، من                 
 .وكحدث مقترن بذلك املؤمتر

ظـيم حلقـة العمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي باألمانـة العامة، يف                  واشـترك يف تن    -٤
، واالحتاد الدويل للمالحة ٢٠٠٧إطـار أنشـطة بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام         

والوكالــة ) اإليســا(كمــا شــاركت يف رعايــتها وكالــة الفضــاء األوروبــية  ). اإليــاف(الفضــائية 
 .بعدالوطنية اهلندية لالستشعار عن 

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

 .١ول، القرار ، الفصل األ)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
 .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة      (2) 
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وكانـت حلقـة العمـل هذه هي السابعة عشرة اليت تنظم باالشتراك بني مكتب شؤون             -٥
وقـد استند فيها إىل التوصيات الصادرة عن حلقات العمل الست  . الفضـاء اخلـارجي واإليـاف    

 .، وإىل اخلربات اليت اكتسبت منها٢٠٠٦ و١٩٩١عشرة السابقة، اليت عقدت بني عامي 

مـل الكيفـية الـيت ميكـن ـا لتكنولوجيا الفضاء أن تسهم يف برامج                وناقشـت حلقـة الع     -٦
إذكـاء وعي   ) ١: (التنمـية املسـتدامة يف الـبلدان النامـية، مـع األخـذ بـاألهداف الرئيسـية التالـية                  

مـتخذي القـرارات واألوساط األكادميية بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف برامج        
دراسـة ما هو متوافر من  ) ب(عـم األمـن الغذائـي يف الـبلدان النامـية؛      التنمـية املسـتدامة الـيت تد     

تكنولوجـيات الفضـاء املنخفضـة الـتكلفة واملوارد املعلوماتية لتلبية احتياجات األمن الغذائي يف        
 تعزيـــز بـــناء القـــدرات يف جمـــال األمـــن الغذائـــي وتكنولوجـــيا الفضـــاء؛ ) ج(الـــبلدان النامـــية؛ 

 .ليمي والدويل يف ذلك االتعزيز التعاون اإلق) د(

وأتاحـت حلقـة العمـل ومناقشـات املـائدة املسـتديرة املواكـبة هلا فرصة للحوار املباشر                  -٧
ــلي األوســاط        ــرارات وممث ــتخذي الق ــرري السياســات وم بــني خــرباء تكنولوجــيا الفضــاء ومق

وشجع مجيع . األكادميـية وصـناعات القطـاع اخلـاص من البلدان النامية والصناعية على السواء           
 .املشاركني على تقاسم خربام ودراسة فرص حتسني التعاون

وقد أُعد لتقدميه   . ويقـدم هـذا الـتقرير عرضـا خللفـية حلقـة العمـل وأهدافهـا وبرناجمها                 -٨
إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا احلادية واخلمسني، وإىل                

 .٢٠٠٨والتقنية يف دورا اخلامسة واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام جلنتها الفرعية العلمية 
  

  الربنامج    -باء  
اشـترك يف إعداد برنامج حلقة العمل كل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة          -٩

الـربناجمية حللقـة العمـل اليت ضمت ممثلني لعدد من وكاالت الفضاء الوطنية واملنظمات الدولية     
كمــا قدمــت اللجــنة الفخــرية حللقــة العمــل، الــيت تألّفــت مــن ممــثلني   .  األكادميــيةواملؤسســات

وقد حتقّقت  . مـرموقني للـبلد املضـيف واإليـاف واألمانـة العامـة لألمـم املتحدة، مسامهة جليلة                
أهـداف حلقـة العمـل بفضـل مسـامهات اللجـنة الفخـرية واللجـنة الربناجمية، وكذلك مشاركة                   

 . مشاركة مباشرة فيهاأعضاء هاتني اللجنتني

وركّـز بـرنامج حلقـة العمـل عــلى اسـتخدام خمـتلف تطبـيقات تكنولوجـيا الفضــاء، يف          -١٠
دعـم بـرامج األمـن الغذائـي، وعـلى السـبل الـيت ميكـن ا تعزيز قدرات البلدان النامية يف ذلك                    
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ون اإلقلــيمي اــال، مــثل تنمــية املــوارد البشــرية والتقنــية عــلى خمــتلف املســتويات وتعزيــز الــتعا
 .والدويل وإذكاء وعي الناس وإنشاء البنية التحتية املالئمة

فركّـزت اجللسـتان األوىل والثانية      . ومشـل بـرنامج حلقـة العمـل ثـالث جلسـات تقنـية              -١١
عـلى اسـتخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق األمن الغذائي، مع تقدمي عروض وإجراء       

 ملخــتلف الــبلدان واملــناطق والنــتائج الــيت توصــلت إلــيها       مناقشــات بشــأن اخلــربات العملــية   
ويف اجللسة الثالثة، نظر املشاركون يف برامج وخطط بناء القدرات         . والـتحديات اليت واجهتها   

يف جمـال األمــن الغذائــي وتكنولوجـيا الفضــاء، وكذلــك يف املـبادرات املــتخذة والــتعاون القــائم    
ليوم الثالث حللقة العمل، قام املشاركون بزيارة مرافق        ويف ا . عـلى الصعيدين اإلقليمي والدويل    

 .الوكالة الوطنية اهلندية لالستشعار عن بعد

 عرضا تقنيا، كما قدم عرض      ٢٢وقُـدم أثناء اليومني األولني حللقة العمل، ما جمموعه           -١٢
وركّـــزت كـــل العـــروض والورقـــتان عـــلى املشـــاريع  . لورقـــتني يف جلســـة عـــرض امللصـــقات

ت الوطنـية واإلقليمــية والدولـية يف جمــال اسـتخدام التكنولوجــيات الفضـائية يف حتقــيق     واملـبادرا 
 .األمن الغذائي وإسهام تلك التكنولوجيات يف برامج التنمية املستدامة يف البلدان النامية

وألقــى ممــثّلو الوكالــة الوطنــية اهلــندية لالستشــعار عــن بعــد واملؤسســة اهلــندية ألحبــاث   -١٣
جـنة التنظيمـية احمللـية لـلمؤمتر الـدويل لـلمالحة الفضائية واإلياف واإليسا ومكتب                الفضـاء والل  

كما ألقى كلمة رئيسية يف اجللسة االفتتاحية كل   . شـؤون الفضـاء اخلـارجي كـلمات افتتاحـية         
وأبــدى مالحظــات ختامــية ممــثّلو  ). اإليســا(دي كوكــر . والســيد ك) اإليــاف(راو . ر. مــن أ

شــعار عــن بعــد واإليــاف واإليســا، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، الوكالــة الوطنــية لالست
وكذلــك ممــثل اللجــنة التنظيمــية احمللــية لــلمؤمتر الــدويل لــلمالحة الفضــائية التاســع واخلمســني،  

 .٢٠٠٨الذي سيعقد يف غالسغو، اململكة املتحدة لربيطانيا والعظمى وايرلندا الشمالية، عام 

اقشـات مفــتوحة ركّـزت عـلى مواضـيع حتظـى باهــتمام      وأعقبـت كـلَّ جلسـة تقنـية من     -١٤
ــداء آرائهــم    وقــام فــريقان عــامالن أنشــأمها  . خــاص، وأتاحــت للمشــاركني فُرصــا إضــافية إلب

املشـاركون مبواصلة تلك املناقشات بصورة متعمقة وبتلخيصها بغية وضع جمموعة من املسائل             
 . بعد اجتماعات الفريق العامللتعرض على املشاركني يف مناقشات مائدة مستديرة أُجريت

وميكـن االطـالع عــلى تفاصـيل بــرنامج حلقـة العمــل ووقائعهـا، وكذلــك عـلى قائمــة        -١٥
 ).http://www.unoosa.org(املشاركني، يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
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  احلضور والدعم املايل        -جيم   
شاركة يف رعاية حلقة العمل، دعوة إىل  املـتحدة، نـيابة عـن اجلهات امل        األمـم  وجهـت  -١٦

واشـــتِرط أن يكـــون . حيها للمشـــاركة يف حلقـــة العمـــل مرشـــلكـــي تســـمي النامـــيةالـــبلدان 
ذوي اخلربة العملية املهنية الراسخة يف ميدان من   الشـهادات اجلامعـية أو       محلـة املشـاركون مـن     

 أو بــرامجسـاس خـربم يف    عـلى أ واخـتري املشـاركون  . لقـة العمـل  حل العـام  وضـوع بامله صـلة  لـ 
 مــن تســتفيدمشــاريع أو منشــآت تســتخدم بــالفعل تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء أو ميكــن أن  

 اختاذ مستوى عـلى  إخصـائيني  مشـاركة  بوجـه خـاص  وشـجعت  . اسـتخدام تلـك التكنولوجـيا    
 . وطنية ودولية على السواءهيئاتالقرارات من 

١٧-  صـت  الـيت  األمـوال  خدمتواسـتصاألمـم املــتحدة  جانـب   حلقـة العمـل مـن     لتنظـيم خ
 شخصــا مــن ٢٣توفــري الدعــم املــايل ملشــاركة  اللجــنة التنظيمــية احمللــية يف و واإليــاف واإليســا

 السفر اجلوي   تكالـيف   لتغطـية   دعمـا مالـيا كـامال،       مـنهم   مشـاركا  ٢٠ى  تلقّفـ . الـبلدان النامـية   
 الدويل ؤمتـر امل حلقـة العمـل و  مـدة  طـوال الـدويل ذهابـا وإيابـا واإلقامـة الفندقـية وبـدل املعيشـة          

 وتلقّـى املشاركني الثالثة الباقني متويال  . رسـوم التسـجيل يف املؤمتـر     وكذلـك لـلمالحة الفضـائية،     
وقــدم املشــاركون ). أو رســوم التســجيل يف املؤمتــر/الســفر اجلــوي أو اإلقامــة الفندقــية و(جزئــيا 

ركة يف رعاية احللقة تغطية تكاليف  كمـا تولّـت اجلهـات املشا      .  بلـدا  ٢٠الـثالثة والعشـرون مـن       
رسـوم التسـجيل ألولـئك املشـاركني الـثالثة والعشرين القادمني من البلدان النامية حلضور املؤمتر       

 .الثامن واخلمسني الذي أعقب حلقة العمل مباشرة

 والدعم السكرتاري والتقين والنقل     االجتماعاتووفّـرت اللجـنة التنظيمـية احمللية مرافق          -١٨
لي مـن املطـار وإلـيه للمشاركني املشمولني بالتمويل، ونظّمت عددا من األنشطة االجتماعية               احملـ 

 . مجيع املشاركني يف حلقة العمللصاحل

أذربيجان :  مشارك من البلدان اإلحدى والثالثني التالية      ١٠٠وحضـر حلقـة العمل حنو        -١٩
ــنغالديش و     ــربازيل وبـ ــندا والـ ــوادور وأوغـ ــتراليا وإكـ ــبانيا وأسـ ــس واجلزائـــر   وإسـ ــندا وتونـ بولـ

واجلمهوريـة التشـيكية واجلمهوريـة العربـية السـورية ومجهوريـة الو الدميقراطية الشعبية وجنوب                
أفريقــيا ورومانــيا وشــيلي والصــني وغواتــيماال وفرنســا وفييــت نــام وكولومبــيا وكينــيا ومالــيزيا    

 .ملتحدة األمريكية واليمنومصـر ومـالوي واململكة املتحدة والنمسا ونيجرييا واهلند والواليات ا    
ــية    ــية واهليــئات األخــرى التال اإليــاف واألكادميــية : كمــا حضــر احللقــة ممــثّلون للمــنظمات الدول

الدولــية لــلمالحة الفضــائية والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء، ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية  
 .، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي)اليونسكو(والعلم والثقافة 
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  مناقشات املائدة املستديرة                    -ثانيا    
نظّمت األمـم املتحدة واإلياف،     لـلمرة األوىل يف سلسـلة حلقـات العمـل املشـتركة بـني                -٢٠

 مناقشــات مــائدة مســتديرة شــارك فــيها رؤســاء أو كــبار مديــري    يف الــيوم الــثاين حللقــة العمــل 
ــية أخــرى مــن دول مــرتادة وغــري     ــية وإقليمــية ودول  مــرتادة وكــاالت فضــائية ومــنظمات وطن

للفضـاء، بغـية إقامـة حـوار مباشـر بـني مـتخذي القـرارات واملشـاركني يف حلقـة العمـل بشأن                        
ــبلدان        ــية املســتدامة يف ال ــرامج التنم ســبل مســامهة التكنولوجــيات والسياســات الفضــائية يف ب

 .النامية، مع التركيز على األمن الغذائي

فرنسا، رئيس جلنة استخدام الفضاء  (وأدار مناقشـات املـائدة املسـتديرة جـريار براشـيه        -٢١
السيدة مازالن عثمان : ، وشارك يف النقاش األشخاص التالون )اخلـارجي يف األغـراض السلمية     

املديــر العــام (زاده -، والســيد ألتشــنب شــريين)املديــرة العامــة لوكالــة الفضــاء الوطنــية املالــيزية (
املنسق العام لوكالة   (كـتور غوتـيرييز     ، والسـيد ه   )لوكالـة الفضـاء اجلـوي الوطنـية األذربيجانـية         

كولومبـيا، الرئـيس املنتخـب للجنة استخدام        (، والسـيد سـريو أريفـالو بيبـيس          )الفضـاء الشـيلية   
ــلمية  ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــوالر  )الفضـ ــان كـ ــيد يـ ــاء  (، والسـ ــيس مكتـــب الفضـ رئـ

، )شــعار عــن بعــدمديــر الوكالــة الوطنــية اهلــندية لالست(راداكريشــنان . ، والســيد ك)التشــيكي
، )رئــيس وكالــة الفضــاء الرومانــية وكــبري موظفــيها التنفــيذيني  (والســيد مــاريوس يــوان بيســو  

رئيس ديوان وزارة (، والسـيد رضا مثناين  )وفـد إسـبانيا لـدى اإليسـا    (والسـيد مـانويل سـريانو      
رئيس (مسيث  -، والسيد ريتشارد ترميني   )التعلـيم العـايل والبحـث العـلمي والتكنولوجيا، تونس         

، والسيد )شـعبة العالقـات الدولـية باملركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء، اململكـة املتحدة             
 ).رئيس إدارة العالقات الدولية، اإليسا(كريس دي كوكر 

وناقشــت املــائدة املســتديرة مســائل ومشــاكل مطــروحة يف بلــدان املشــاركني، كانــت   -٢٢
احـت املناقشـة ملـتخذي القرارات ورؤساء املنظمات         وأت. األفـرقة العاملـة قـد خلّصـتها مـن قـبل           

 .املذكورة أعاله واملشاركني يف حلقة العمل فرصة لتبادل أفكار براغماتية
  

  تقييم حلقة العمل      -ثالثا  
وبلغ جمموع  . أجـرى املنظمون يف اليوم األخري حللقة العمل استقصاء آلراء املشاركني           -٢٣

      ويـِرد أدناه عرض موجز لبعض     .  اسـتبيانا  ٢١مـت إىل املـنظمني      االسـتبيانات املسـتوفاة الـيت قُد
 .نتائج االستقصاء
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رأى مجـيع ايبني أن موضوع حلقة العمل لـه صلة بعملهم احلايل، وأن برناجمها يلبي                -٢٤
وقالوا مجيعا إهنم سيوصون زمالءهم باملشاركة يف حلقات العمل         . احتـياجام وآمـاهلم املهنـية     

 .كة بني األمم املتحدة واإليافاملقبلة املشتر

 يف املائـة من ايبني املستوى العام أو النوعية العامة للعروض           ٥٣وأعطـى مـا جمموعـه        -٢٥
ــنما أعطــاه  "جــيد جــدا "املقدمــة يف حلقــة العمــل درجــة    ــة مــن ايــبني درجــة   ٤٧، بي  يف املائ

، بينما أعطاه "جيد جدا"مل بأنه  يف املائة من ايبني التنظيم العام حللقة الع        ٥٩وقـيم   ". جـيد "
 ".جيد" يف املائة درجة ٤١

ــرفة         -٢٦ ــاب معـ ــلى اكتسـ ــاعدم عـ ــل سـ ــة العمـ ــاركة يف حلقـ ــبون أن املشـ ــر ايـ وذكـ
أو تثبيــت أفكــار ومفاهــيم /؛ و) ردا١٣ً(بتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاا وتعزيــز تلــك املعــرفة  

أو استنباط أفكار مشاريع تطبيقية جديدة      /و؛  ) رداً ١٥(خاصـة بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا      
ــرى    /؛ و) ردود١٠( ــات أخـ ــع جمموعـ ــتعاون مـ ــجيع الـ ــة  /؛ و) ردا١٢ً(أو تشـ ــر إقامـ أو تيسـ

 ). ردود١٠(شراكات 

 أو إقامــة شــبكات/وذكــر ايــبون أهنــم ســيقومون، عقــب احللقــة، باالتصــال خبــرباء و -٢٧
 ٨(أو الـتماس تعليم أو تدريب إضايف  /؛ و) ردا١١ً(أو حتديـد مشـاريع جديـدة    /؛ و ) رداً ١٤(

أو الــتماس دعــم متويــلي  /؛ و) ردود٥(أو باقتــناء معــدات أو اعــتماد تكنولوجــيات  /؛ و)ردود
 ). ردود١٠(ملشاريع 

مـــثرية " يف املائــة مـــن ايــبني أهنـــم وجــدوا مناقشــات املـــائدة املســتديرة      ٥٣وذكــر   -٢٨
 يف ٨٨ورأى مــا جمموعــه ". مــثرية لالهــتمام"ائــة  يف امل٤٧، بيــنما وجدهــا "لالهــتمام الشــديد

املائـة مـن ايـبني أن املشـاركني يف املـائدة املسـتديرة ناقشـوا مسـائل هلا أمهية خاصة لديهم أو                       
 يف املائة أنه قد أُتيحت هلم فرصة السترعاء انتباه املشاركني إىل ما     ٧٧ورأى  . لـدى وكـاالم   

 .طرحوه من مسائل

ئــة مــن ايــبني أن مســتوى التواصــل بــني املشــاركني واحلضــور كــان  يف املا١٨ورأى  -٢٩
ليس " يف املائـة منهم      ٢٣، بيـنما اعتـربه      "تفاعلـيا " يف املائـة مـنهم       ٥٩، واعتـربه    "تفاعلـيا جـدا   "

 ".تفاعليا مبا فيه الكفاية

وأظهـر االستقصـاء أيضـا أنـه مـا مـن أحـد مـن ايـبني الـذي مولـت مشاركتهم كان                         -٣٠
أن حيضـر حلقـة العمـل أو املؤمتـر الـدويل للمالحة الفضائية لوال الدعم املايل املقدم من                   بوسـعه   
 .املنظمني
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  إجراءات املتابعة      -رابعا  
يف اجـتماع جلـنة اإليـاف املعنـية باالتصـال باملـنظمات الدولـية والـبلدان النامـية، الذي             -٣١

خلارجي، اقترح أن تعقد    عقـد عقـب حلقـة العمـل وحضره ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء ا              
حلقـة العمـل الثامـنة عشـرة املشتركة بني األمم املتحدة واإلياف يف غالسغو، اململكة املتحدة،          

، كحــدث مقــترن باملؤمتــر الــدويل لــلمالحة الفضــائية   ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٧ و٢٦يومــي 
 بتمرب إىل ســ/ أيلــول٢٩التاســع واخلمســني، الــذي ســيعقد يف غالســغو، اململكــة املــتحدة، مــن   

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣

وكــان املوضــوع احملــوري املقــترح حللقــة العمــل الثامــنة عشــرة املشــتركة بــني األمــم       -٣٢
لتكنولوجـيا الفضـاء دعـم لـتدبر األحـداث البيئية      : التطبـيقات املـتكاملة   "املـتحدة واإليـاف هـو       
عمل الثامنة عشرة وبرناجمها    وسيواصـل الـنقاش حـول أهـداف حلقة ال         ". املنضـوية عـلى خماطـر     

يف اجـتماع ختطـيطي سـيعقد أثـناء الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية،            
 .٢٠٠٨عام 

وتقـرر أيضـا أن يعقـد أثـناء حلقات العمل املقبلة املشتركة بني األمم املتحدة واإلياف           -٣٣
 ورؤساء وكاالت الفضاء واملؤسسات أو    مـزيد مـن مناقشـات املـائدة املستديرة بني املشاركني          

 .املنظمات ذات الصلة أو كبار مديريها
 


