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  مقدمة -أوال  
أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١

، خصوصـا مـن خـالل إعـالن فييـنا بشـأن الفضاء              )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      
ن تعمل أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية على         والتنمـية البشرية الصادر عنه، بأ     

تعزيـز املشـاركة التعاونـية بـني الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين اإلقليمي والدويل، مع التأكيد                    
 )١(.على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية

ــرت -٢ ــا اخلامســة   جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دور    وأق هت
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات   ٢٠٠٢واألربعــني يف عــام 

 وفـــي وقـت الحـق، أيـدت اجلمعـية العامة، يف قرارها      )٢(.٢٠٠٣املخطـط لعقدهـا خـالل العـام        
ــؤرخ ٥٧/١١٦ ــانون األول١١ املـ ــمرب / كـ ــيقات    ٢٠٠٢ديسـ ــتحدة للتطبـ ــم املـ ــرنامج األمـ ، بـ

 . ٢٠٠٣لعام الفضائية 

ــرارها    -٣ ــة، يف ق ــية العام ــت اجلمع ــؤرخ ٥٦/١٨٣ورحب ديســمرب / كــانون األول٢١ امل
إىل االحتاد الدويل لالتصاالت ، بتنظـيم مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات؛ ودعت            ٢٠٠١

مسامهات وشجعت على أن تكون هناك يف التحضري له؛   يضـطلع بـالدور اإلداري القيادي   أن
املــنظمات احلكومــية وركة نشــطة مــن مجــيع هيــئات األمــم املــتحدة ذات الصــلة،   فعالــة ومشــا

 يف العملــية التحضــريية احلكومــية الدولــية ملؤمتــر القمــة ويف اخلــاص والقطــاع ،الدولــية األخــرى
وســيتناول مؤمتــر القمــة العــاملي طائفــة واســعة مــن املســائل املــتعلقة مبجــتمع  .مؤمتــر القمــة ذاتــه

وُيتوقَّع أن يعتمد   . ق حنـو رؤيـة وفهـم مشـتركني لذلـك الـتحول اجملـتمعي              املعلومـات واالنطـال   
مؤمتـر القمـة إعالنـا للمـبادئ وخطـة عمـل لتيسـري النمو الفعال جملتمع املعلومات واملساعدة يف               

ويهدف مؤمتر القمة إىل اجلمع بني ممثلني من أرفع مستويات احلكومات     . سـد الفجـوة الرقمية    
تمع املــدين واملــنظمات غــري احلكومــية، وهــو ســيتيح فرصــة فــريدة   ومــن القطــاع اخلــاص واجملــ 

 .للمجتمع العاملي ليتناقش حول جمتمع املعلومات ويضعه يف شكل ملموس

 لـن يتـيح فرصـا جلمـيع الـبلدان فحسـب، بـل انـه سيهّيئ هلا              الرقمـية وتقلـيص الفجـوة      -٤
ومن شأن بروز بيئة    . أيضـا الظـروف الالزمـة جلين فوائد من تنفيذ خدمات وتطبيقات جديدة            

وهنــوج لتنظــيم املشــاريع تكــون مؤاتــية لــتقدمي اخلدمــات وتوفــري فــرص وصــول أوســع إىل           
تكنولوجــيات ناجعــة الــتكلفة أن يتــيح فرصــة لنشــر خدمــات االتصــاالت عــلى حنــو أســرع يف  

وميـــثل وصـــول اجملـــتمعات احمللـــية إىل تكنولوجـــيات املعلومـــات      . املـــناطق الريفـــية والنائـــية  
الت واحـدا مـن أجنـع السبل تكلفة لتحقيق إمكانية وصول اجلميع اليها يف العديد من             واالتصـا 

 .البلدان النامية
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ــاالت       -٥ ــيات االتصـ ــتخدام تكنولوجـ ــام اسـ ــتحديات أمـ ــن الـ ــد مـ ــناك العديـ ــيد أن هـ بـ
ــبلدان النامــية يف آســيا واحملــيط اهلــادئ    ــية يف ال ــتحديات هــو   . واملعلومــات بفعال وأحــد أهــم ال

فمسـتوى املوصولية ونوعها يف العديد من البلدان النامية         . ية التحتـية التكنولوجـية    حمدوديـة البنـ   
 .يف الوقت الراهن ال ميكّننا مثال من توفري شبكات فعالة لدعم املبادرات التعليمية

 الــتطورات يف تكنولوجـيا االتصــاالت السـاتلية عــلى   تسـاعد وحلسـن احلـظ، ميكــن أن    -٦
وتعـزز االبـتكارات التكنولوجـية السريعة       . يف األمـد القصـري    تغـيري بعـض جوانـب هـذا الوضـع           

وترتكز تلك التكنولوجيات على    . توافـر بـث مـنخفض الـتكلفة وخدمات ساتلية ثنائية االجتاه           
 .تاريخ وخربة استخدام التكنولوجيا الساتلية لدعم طائفة من خدمات البث واالتصاالت

من اجملدي إعادة النظر يف أمهية السواتل       وجتعـل التحسـينات املدخلة على التكنولوجيا         -٧
فقد أُدخلت هذه التحسينات على     . يف احلـاالت الـيت مل تكلـل فيها احملاوالت السابقة بالنجاح           

كما حدثت يف األعوام    . احللـول السـاتلية يف كـل مـن األجـزاء الفضـائية واألرضـية مـن الـنظم                  
ري طائفــة واســعة مــن خدمــات   األخــرية تطــورات كــبرية متكّــن تكنولوجــيا الســواتل مــن توفــ    

 . من األفراد واجلماعاتاملستخدمنياالتصاالت إىل 

ويف بعـض احلـاالت، تكـون تكنولوجـيا السـواتل هـي التكنولوجـيا الوحيدة اليت ميكن            -٨
ــتطورات املســتجدة   وهــناك. اســتخدامها إلتاحــة وســيلة لالتصــال  ــتايل فرصــة الســتغالل ال  بال
، بــدءاً بإجــراء تقيــيم للكيفــية الــيت ميكــن أن تطــبق هبــا يف مؤخــرا يف نظــم االتصــاالت الســاتلية

وسيســتفيد الطــابع الــدويل خلدمــات االتصــاالت الســاتلية مــن زيــادة  . ســياق التنمــية املســتدامة
املواءمــة الدولــية يف اســتخدام الــترددات ويف سياســات الوصــول إىل األســواق ويف املواصــفات  

 .الطرفية اخلاصة باملستعملنياملفتوحة واملتيحة للتواصل بشأن املعدات 

ومـن أجـل حتقـيق وعـود تكنولوجـيا االتصـاالت الساتلية، مثة حاجة إىل معاجلة ثالث                -٩
كيفــية ) ب(كيفــية احلفــاظ عــلى البنــية التحتــية الســاتلية بأســعار ميســورة؛  ) أ: (مســائل، هــي

فية بناء  كي) ج(تطويـر تطبـيقات سـاتلية ذات مضـمون حمـلي تكـون خمصصـة لألسواق احمللية؛                  
 .قدرات حملية لفهم تلك التطبيقات وتشغيلها

  
  األهداف    -ألف  

بّينـت حلقـات العمـل الـيت نظمـت يف إطـار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                   -١٠
ــتدريس علـــوم   املركـــزواألنشـــطة الـــيت أجريـــت يف    اإلقلـــيمي املنتســـب إىل األمـــم املـــتحدة لـ

ــي    ــيا واحمل ــيا الفضــاء يف آس ــني خمتصــني يف االتصــاالت     وتكنولوج ــب موظف ــادئ أن تدري ط اهل
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ــية        ــية حتت ــبلدان النامــية عــندما تنشــئ بن الســاتلية هــو أحــد املشــاكل الرئيســية الــيت تواجههــا ال
 .لالتصاالت

واتسـاقا مـع أهـداف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، نظم مكتب شؤون الفضاء                -١١
 إسـهام تكنولوجـيا االتصاالت الفضائية يف سد         اخلـارجي وحكومـة تايلـند حلقـة العمـل حـول           

، لصــاحل الــبلدان النامــية يف  ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٥ إىل ١الفجــوة الرقمــية، يف بــانكوك مــن  
ومل تكـن حلقـة العمـل هتـدف إىل إجيـاد وسـيلة لـتوفري مزيد من                  . مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ       

نـت هتـدف أيضـا إىل حتديد    سـبل الوصـول عـرب تشـبيك االتصـاالت السـاتلية فحسـب، بـل كا         
كيفـية توسـيع سـبل الوصـول إىل املعلومـات والتركـيز عـلى الطـريقة اليت ميكن أن ُتسَتعمل هبا                       
تلـك الشـبكات لتحقـيق أهـداف اجتماعـية واقتصـادية أوسـع، مـثل الـتعلّم باستخدام الوسائل                    

سائل اإللكترونية  والتطبيـب عن بعد أو الصحة باستخدام الو       ) الـتعلّم االلكـتروين   (اإللكترونـية   
وقـد جـرى اختيار هذا اهلدف احملدد حللقة العمل وفقا لألولويات اليت             ). الصـحة االلكترونـية   (

 .حددها اليونيسبيس الثالث

كذلـك، فقـد أقـرت مجـيع االجـتماعات الوزاريـة اإلقليمـية الـيت عقـدت حىت اآلن يف                      -١٢
لصلة الوثيقة بني توافر بنية حتتية واسعة إطـار التحضـري ملؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات با       

وميكن توفري مثل   . املـدى للـنطاق الـترددي العـريض وتوفـري خدمات التعليم والصحة العمومية             
 . يف املدار الثابت بالنسبة لألرضاالتصاالتهذه البنية التحتية بوسائل منها سواتل 

نظمها مكتــب شــؤون وكانــت حلقــة العمــل بشــأن هــذا املوضــوع هــي الثانــية الــيت يــ   -١٣
أما حلقة العمل األوىل    . الفضـاء اخلـارجي يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية              

ــيزيا حــول       ســد الفجــوة  فهــي تلــك الــيت تشــاركت يف تنظــيمها األمــم املــتحدة وحكومــة مال
 ٢٤ إىل ٢٠حلـول تقدمهـا التكنولوجـيا الفضـائية، وقـد عقـدت يف كـواال ملـبور من              : الرقمـية 

وبذلك تعد حلقة العمل اليت عقدت يف تايلند جزءا من جمهود           . ٢٠٠٠نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
متواصـل تـبذلــه األمم املتحدة للتشجيع على توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الفضاء وزيادة              
الــتعاون ســعيا لســد الفجــوة الرقمــية بــني الــبلدان املــتقدمة والــبلدان النامــية وفــيما بــني الــبلدان  

 .اميةالن

أوهلمــا هــو صــوغ مســامهة مــن وجهــة نظــر قطــاع        : وكــان حللقــة العمــل هدفــان    -١٤
ــو          ــيهما ه ــات، وثان ــتمع املعلوم ــاملي جمل ــة الع ــر القم ــدم إىل مؤمت ــاتلية لكــي تق االتصــاالت الس

 .استعراض حالة خمتلف جوانب تكنولوجيا االتصاالت الساتلية ومستقبلها
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  الربنامج   -باء  
قـة العمـل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع وكالة تطوير    َوضـَع بـرنامَج حل     -١٥

وتضــمن الــربنامج الــذي .  التايلــندية(GISTDA)اإلعالمــيات اجلغرافــية والتكنولوجــيا الفضــائية 
 بلدا ومنظمة عن نظم     ٢٥ عرضـا إيضـاحيا تقنيا قّدمها متحدثون من          ٣٠دام مخسـة أيـام حنـو        

وقَّدم تقاريَر وطنية موجزة    . ملخـتلفة لـتلك التكنولوجيا    االتصـاالت السـاتلية وعـن التطبـيقات ا        
وناقشـت ثالثة   . ممـثلو إندونيسـيا وسـاموا وطاجيكسـتان وفييـت نـام وكازاخسـتان وكمـبوديا               

نظم الوصول عامليا إىل املعلومات؛ والتطبيقات يف جمال        : أفـرقة عاملـة مواضـيعية املسائل التالية       
ُوعـّين رئـيس لكـل فريق كلف        . ال الصـحة اإللكترونـية    الـتعلّم االلكـتروين؛ والتطبـيقات يف جمـ        

مبهـام إدارة الـنقاش بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ التطبيقات يف جمايل التعلّم االلكتروين والصحة               
االلكترونــية؛ واقــتراح حلــول يوَصــى هبــا الســتخدام التكنولوجــيا مبــزيد مــن الفعالــية؛ وإعــداد   

 .تامية حللقة العمل بشأن املالحظات والتوصياتتقرير وجيز لكي يقدم يف اجللسة اخل

وأُطلـع املشـاركون والزائـرون يف معـرض ُنظِّـم بالـتزامن مـع حلقـة العمـل عـلى النظام               -١٦
ــترددي   ــنطاق ال ــة  (iPSTAR)" إبســتار"الســاتلي العــريض ال ــنواتج اخلاصــة بوكال  واملعــدات وال

ــية والتكنولوجــيا الفضــائية    ــيات اجلغراف ــر االعالم ــية إىل مركــز    ك. تطوي ــارة تقن ــا نظمــت زي م
 . كيلومترا من مدينة بانكوك٣٠، الواقع على بعد (Thaicom Teleport)تايكوم لالتصاالت 

ووزعـت وثـائق تقنـية قدمهـا املـتحدثون إىل فـرادى املشـاركني يف شـكل نسـخ ورقية                    -١٧
 كذلــك، مصــحوبة مبــواد تروجيــية مقدمــة مــن القطــاع) روم-دي-ســي(وعــلى أقــراص مدجمــة 

 .اخلاص واملنظمات الدولية
  

  احلضور    -جيم   
 مشـارك، مـن بيـنهم عـدد من متخذي القرارات            ١٠٠حضـر حلقـة العمـل أكـثر مـن            -١٨

ــية وممــثلني       وكــبار مديــري الــربامج الذيــن لديهــم ســلطة اختــاذ القــرارات يف مؤسســاهتم الوطن
ايلــند، مجهوريــة كوريــا، أملانــيا، إندونيســيا، ت: لقطــاع الصــناعة مــن الــبلدان واملــنظمات التالــية

ســاموا، طاجيكســتان، فرنســا، فييــت نــام، كازاخســتان، كمــبوديا، مالــيزيا، مــيامنار، النمســا،  
اهلـــند، الواليـــات املـــتحدة األمريكـــية، الـــيابان؛ ومكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي واللجـــنة 

االت واحتاد واالحتاد الدويل لالتص) اإلسكاب(االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ       
واملنظمة الدولية لسواتل   ) اإليسا(االتصـاالت آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ووكالة الفضاء األوروبية            

واملنـتدى العاملي للمحطات الطرفية ذات الفتحة     ) إنتلسـات (االتصـاالت السـلكية والالسـلكية       
 ).إميسو(الصغرية جدا واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة 
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تخدمت األمـوال الـيت خصصـتها األمـم املـتحدة وحكومـة تايلـند لتغطية تكاليف                 واسـ  -١٩
ووفرت حكومة  .  مشاركا من آسيا واحمليط اهلادئ     ١٤السـفر اجلـوي وبـدل املعيشـة الـيومي لـ          

تايلـــند، مـــن خـــالل وكالـــة تطويـــر االعالمـــيات اجلغرافـــية والتكنولوجـــيا الفضـــائية، اإلقامـــة  
 .ذلك الضيافة والدعم اللوجسيت والتقينوالوجبات جلميع املشاركني، وك

  
  ملخص العروض اإليضاحية    -ثانيا  

ذُِكـر أن الـربامج الرئيسـية لقطـاع تنمـية االتصـاالت الـتابع لالحتاد الدويل لالتصاالت                   -٢٠
يطــابق الــربامج الســتة الــواردة يف خطــة عمــل اســطنبول الــيت اعــتمدها املؤمتــر العــاملي لــتطوير     

 الذي حدد مسارا للبلدان النامية لكي       ٢٠٠٢مارس  /الالسلكية يف آذار  االتصـاالت السلكية و   
ــية، وهـــي   ــية إىل فـــرص رقمـ اإلصـــالح التنظـــيمي، وتطويـــر شـــبكات  : حتـــول الفجـــوة الرقمـ

ــناء القــدرات،     ــية، وب ــية، واالقتصــاد واملال االتصــاالت، واالســتراتيجيات واخلدمــات اإللكترون
 عــن ذلــك، قــام ذلــك العمــل عــلى بــرنامج  وفضــال.  منــواالــبلدانووضــع بــرنامج خــاص بــأقل 

لتقاســـم املعلومـــات، خصوصـــا مـــن خـــالل القـــيام، باالشـــتراك مـــع وحـــدة االســـتراتيجيات   
اجتاهات إصالح نظم  واملنشـور املعـنون    تقريـر تنمـية االتصـاالت يف العـامل        والسياسـات، بنشـر     

ال مكتب تنمية   وتشمل بعض أوثق أعم   .  وغريمهـا من املنشورات وقواعد البيانات      االتصـاالت 
االتصـاالت صـلة مبجـتمع املعلومـات العمـل املـتعلق باالسـتراتيجيات والتطبـيقات اإللكترونية،                 
ودراســات قطــرية بشــأن الوصــول إىل اإلنترنــت وعمــل وحــدة إصــالح القطاعــات يف جمــال      

وفضال عن ذلك، تنتج وحدة بيانات . مسـاعدة الـبلدان النامـية على وضع أُطر تنظيمية متكينية     
حصـاءات االتصـاالت عـددا مـن املنشـورات الـيت تسـعى لقـياس مـدى انتشار تكنولوجيات                    وإ

 .املعلومات واالتصاالت

وأُفـيد بـأن حلقـة العمـل املشـتركة بني جملس آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت الساتلية                  -٢١
واإلســكاب بشــأن البــث الــرقمي الســاتلي والبــث الــرقمي املــتعدد الوســائط، الــيت عقــدت يف    

 كانــت قــد خلصــت، إىل أن الــنطاق الــترددي العــريض الســاتلي ســيكون  ٢٠٠٣مــارس /ذارآ
وقد كان هدفا حلقة العمل تلك      . ميسـور االسـتخدام ألقـل الـبلدان منـوا يف مـنطقة اإلسـكاب              

مهـا استكشـاف فـرص لكـيانات ومؤسسات األمم املتحدة للتعاون يف جمال استخدام خدمات                
 بغـية سـد الفجـوة الرقمـية وإتاحـة ملـتقى لكل من مشغلي                الـنطاق الـترددي العـريض السـاتلي       

السـواتل ومقدمـي اخلدمات واملنظمات الدولية للمستعملني لفهم شواغل واحتياجات بعضهم           
ــبعض ــترددي     . ال ــئة املــنطقة للــنطاق ال وقــد خلصــت حلقــة العمــل إىل أن هــناك حاجــة إىل هتي

طويــر تكنولوجــيات املعلومــات   العــريض الســاتلي مــن أجــل تلبــية االحتــياجات املــلحة يف ت      
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وقـد دعـت حلقـة العمـل إىل أن تكون التهيئة على املستويات التقنية               . واالتصـاالت وتطبـيقاهتا   
واملؤسســية والسياســاتية، وأكــدت األمهــية الــبالغة الــيت يكتســيها الــتعاون مــع مجــيع أصــحاب    

 .املصلحة على خمتلف املستويات

عرضـا إيضـاحيا عن قدرات خدمات       ) نمسـا ال(وقدمـت جامعـة غـراتس للتكنولوجـيا          -٢٢
ــيم عــن بعــد بواســطة الســواتل     وجــرى التشــديد عــلى أمهــية فهــم    . التطبيــب عــن بعــد والتعل

تكنولوجــيات تكميلــية مــثل الشــبكات احمللــية الالســلكية، والبــث البصــري يف الفضــاء الطلــق،  
من احلاالت سوى   وشـبكات اهلواتـف اخللويـة الرقمـية نظـرا إىل أنـه ال تـتاح حالـيا يف العديـد                      

احللـول الـيت يوفـرها نظـام احملطـات الطرفـية ذات الفـتحة الصـغرية جـدا وهـي حلـول ميكن أن                         
أخـرى حمتملة، مثل البث     " هجيـنة " حلـول تكميلـية أو       وجـود وأشـري إىل    . تكـون مكلفـة جـدا     
. ق نظام القناة الَرُجوعة أو نظام تكنولوجيا البث البصري يف الفضاء الطل           -الفـيديوي الـرقمي     

فعـلى سـبيل املـثال، ميـثل نظـام البـث البصـري يف الفضـاء الطلق، الذي يعتمد على االتصاالت           
 .الليزرية، تكنولوجيا جديدة ال تتطلب ترخيصا يف الوقت احلايل

وأبلــغ املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية عــن طائفــة واســعة مــن املشــاريع   -٢٣
ــرها، مــنها مــثال عــدد مــن األنســاق الــيت    الســاتلية الــيت دخلــت حــيز التشــغيل أو جيــ   ري تطوي

تسـتخدم ملقمـات سـاتلية أحاديـة االجتـاه يف شـكل بـث فـيديوي رقمي، مقترنة بأنواع خمتلفة                
 اهلندية  - وصـفا ملشـروع اجلامعـة السـيربانية الفرنسـية            املركـز وقـدم   . مـن الوصـالت الـرَُّجوعة     

ات يف فرنســـا واهلـــند لتـــبادل للعلــوم، وهـــي جامعـــة تســـتخدم وصـــالت ســـاتلية بـــني اجلامعـــ 
كما قدم املركز   . املعلومـات عـن البحـث والـتطوير، والتعلـيم، والتدريـب، ونقـل التكنولوجـيا               

عرضـا ايضـاحيا عن برنامج للجامعة الطبية االفتراضية اليت تستخدم اللغة الفرنسية، واليت تتيح                
 .فرصا للتطبيب عن بعد

ية للهند بسبب حمدودية توافر أخصائيي الرعاية       وأفـيد بـأن التطبيب عن بعد بالغ األمه         -٢٤
ــية   ــناطق الريف ــية ذات    . الصــحية، خصوصــا يف امل ــائم عــلى احملطــات الطرف وُعــرض مشــروع ق

وال .  عـن بعـد والتعلـيم عـن بعد لصاحل املناطق الريفية يف اهلند              للتطبيـب الفـتحة الصـغرية جـدا       
د فحسب، بل تشمل أيضا نقل     تشـمل تطبـيقات التطبيـب عـن بعـد االئـتمار الفـيديوي عن بع               

وعــرض شــريط وثــائقي قصــري . الفــيديوية/بــيانات مــثل الصــور الطبــية والقُصاصــات املســموعة
وأفــيد بــأن مجــيع املستشــفيات املشــاركة يف . يقــدم أمــثلة واقعــية الســتخدام التطبيــب عــن بعــد

مشـروع التطبيـب عـن بعـد هـي مستشـفيات حكومـية وأن مجـيع التشخيصـات تـتاح جمانــا يف           
. وفضـال عن ذلك، فقد ُوفرت مجيع املعدات احلاسوبية واحملطات الطرفية جمانا    . الوقـت احلـايل   

ورمبــا تفــرض بعــض الرســوم يف املســتقبل، عــندما يوســع نطــاق املشــروع ويشــمل مــزيدا مــن    
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وقــدم وصــف أيضــا لــربنامج التعلــيم عــن بعــد بواســطة الســواتل    . املستشــفيات واألخصــائيني
 .هو ميثل أداة هامة لسد الفجوة التعليمية الكبرية يف اهلند، و(Edusat)" إديوسات"

وعرضـت الوكالـة الوطنـية اليابانـية للتنمـية الفضـائية نـتائج جتـارب استرشـادية لسـاتل            -٢٥
ســاتل االختــبار والتوضــيح اهلندســيني للتشــبيك العــريض الــنطاق  /االختــبارات اهلندســية الــثامن

علـيما ميدانـيا وتعلّمـا الكترونـيا جامعـيا يف منطقة             الـذي يتـيح ت     (ETS-VIII/WINDS)الـترددي   
وتتمـثل السمة البارزة لتجربة التعلّم االلكتروين اجلامعي يف التعاون بني           . آسـيا واحملـيط اهلـادئ     

 شـبكة ساتلية متناغمة متكن الطالب املتفرقني   باسـتخدام اجلامعـات يف جمـال التعلـيم عـن بعـد،            
وتقــدم احملاضــرات عــن بعــد مشــفوعة  .  يف الــدروسعــلى نطــاق واســع مــن املشــاركة بفعالــية 

 .بتدريب عرب اإلنترنت لتعزيز جتربة الطالب يف التعليم

 املالـيزية بإجياز خطة تطوير تكنولوجيات املعلومات        الوطنـية وعرضـت وكالـة الفضـاء        -٢٦
وقدم وصف ملشروع قائم على احملطات      . واالتصـاالت يف مالـيزيا والوضـع احلـايل هلـذه اخلطـة            

طرفـية ذات الفـتحة الصـغرية جـدا لصـاحل املـدارس يف شـرقي مالـيزيا، وقد ُوضِِع املشروع يف               ال
ــيزيا، ال  . إطــار بــرنامج الــتوفري الشــامل لــلخدمات  وبســبب الطبــيعة الطوبوغرافــية لشــرقي مال

ــية، سيوســع نطــاق بــرنامج   . يوجــد حــل ممكــن ســوى التكنولوجــيا الســاتلية   ويف املــرحلة التال
. لــلخدمات، ليشــمل أوســاطا ريفــية أوســع، مــثل املكتــبات واملراكــز الصــحية الــتوفري الشــامل 

وستوضع مشاريع أخرى   . وجيـري وضـع حمـتوى ذي صـلة بـالواقع احملـلي كجـزء مـن الربنامج                 
 .تنطوي على حمتوى حملي يف إطار برنامج التنمية الريفية

لفضائية، وهي  وذكـر أن مهـام وكالـة تطويـر االعالمـيات اجلغرافـية والتكنولوجيا ا               -٢٧
: أكـرب مـنظمة عمومـية تايلـندية يف جمـال تكنولوجـيا الفضاء واإلعالميات اجلغرافية، هي التالية                 

تطوير قاعدة البيانات   ) ب(تطويـر التكنولوجـيا الفضائية وتطبيقات اإلعالميات اجلغرافية؛         ) أ(
توفري ) د(بيانات؛  توفري خدمات ال  ) ج(السـاتلية ومركـز املعلومـات اخلاصـة بـاملوارد الطبيعية؛            

البحــث والــتطوير، مبــا يف ذلــك تطويــر  إجــراء  )ه(اخلدمــات التقنــية وتنمــية املــوارد البشــرية؛  
وقُــدم عــرض ايضــاحي عــن  . ســواتل صــغرية لغــرض القــيام بعملــيات مســح لــلموارد الطبيعــية  

البلد، أنشـطة الوكالـة يف جمـال توفـري بـيانات االستشـعار عن بعد واإلعالميات اجلغرافية ملنفعة         
وكذلـك عـن أعماهلـا املـتعلقة بالبحـث والـتطوير يف جمـال التكنولوجـيا الفضـائية واإلعالمــيات          

 .اجلغرافية

 الـتابع للمركز الوطين     (SchoolNet)" سـكولنيت "وقـدم عـرض ايضـاحي عـن بـرنامج            -٢٨
ترنت لإللكترونـيات والتكنولوجـيا احلاسـوبية بتايلـند، وقـد أنشئ الربنامج لتعزيز استخدام اإلن              

وقـدم أيضـا وصـف ملشـروع املكتبة الرقمية واحملفوظات الرقمية، الذي             . يف األنشـطة املدرسـية    
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وقـد أنفق خالل السنوات     .  كبنـية حتتـية داعمـة      (iPSTAR)" إبسـتار "تسـتخدم فـيه تكنولوجـيا       
 ملـيون دوالر عـلى املشـروع، اضـافة إىل تكاليف البنية التحتية              ٢,٥الـثماين املاضـية أكـثر مـن         

 .بكةللش

فـاونديشـــن هـــاوس إكســـبريميينتس للتعلـــيم عـــن بعـــد  /كورنـــيل"وقدمـــت مـؤسـســـة  -٢٩
(Cornell/Foundation House Experiments in Distance Learning)  عرضــا ايضــاحيا عــن 

 ١٤وُتَبث الدروس وغريها من الربامج التعليمية عن طريق         . بـرنامج التعلـيم عـن بعـد يف تايلند         
كمـا تـتاح، عـالوة على ذلك، دروس فيديوية          . املـدارس عـلى نطـاق الـبلد       قـناة تليفزيونـية إىل      

ويركز .  بـرامج ثقافـية إىل اجلالـيات التايلندية خارج البلد          أيضـا وتبـث   . عـلى شـبكة اإلنترنـت     
 .الربنامج على توفري فرص تعليمية للسكان يف املناطق الريفية والفقرية جمانا

صاالت ومشاريعها للتعلّم اإللكتروين والتطبيب  وقدمـت اإليسـا بـرناجمها اخلـاص باالت         -٣٠
ويعـد التطبيـب عـن بعـد والـتعلّم اإللكـتروين اثـنني مـن التطبـيقات البالغة األمهية يف                     . عـن بعـد   

 مشــروعا ٢٠، ظلــت اإليســا تدعــم أكــثر مــن ١٩٩٦ومــنذ عــام . بـرنامج اإليســا لالتصــاالت 
ا يف جمـال تطويـر سواتل       وقـدم أيضـا عـرض ايضـاحي بشـأن نشـاط اإليسـ             . للتطبيـب عـن بعـد     

االتصـــاالت، مبـــا يف ذلـــك وضـــع بـــرامج حديـــثة مـــثل ســـاتل البعـــثة املـــتقدمة لبـــث البـــيانات 
وقد ساهم مشروع   ). غاليليو(والشبكة األوروبية للمالحة الساتلية     ) أرتيمـيس (وللتكنولوجـيا   

اطق النائية،   كبرية يف إنشاء مراكز للرعاية الطبية يف املن        مسامهة (I-DISCARE)" آي ديسـكار  "
 ،(SkyMED)" سكامييد"وذكر مشروع آخر، يسمى     . وذلـك يف الغالـب بعـد حـاالت الكـوارث          

 .أخذ يثبت جدواه يف التعليم التفاعلي عن بعد

وأُفــيد بــأن القلــق ظــل يســاور أعضــاء احتــاد االتصــاالت الســلكية والالســلكية آلســيا     -٣١
وات بشــأن الــتأخر املــتراكم يف عملــية لعــدة ســن) احتــاد االتصــاالت اآلســيوي(واحملــيط اهلــادئ 

وقـد قـدم احتاد االتصاالت   . التنسـيق واإلشـعار بالسـواتل مـن قـبل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت             
اآلسـيوي عـددا مـن االقـتراحات إىل املؤمترات العاملية املتتابعة لالتصاالت الراديوية اليت عقدها                

، قــام احتــاد االتصــاالت بتيســري ٢٠٠٣ ويف عــام. االحتــاد الــدويل لالتصــاالت لتبســيط العملــية
. تدريـب موظفـني مـن بلـدان نامية يف املنطقة بتنظيم دورتني دراسيتني عن تكنولوجيا السواتل          

ــتقدم        ــبار الســاتلي امل ويواصــل احتــاد االتصــاالت اآلســيوي أيضــا دعــم مشــروع منصــة االخت
صاالت اآلسيوي ال   ومع أن احتاد االت   . كوسـيلة عملـية لتشـجيع إدخـال حتسـينات تكنولوجـية           

ميلــك بــرناجما خمصصــا لــتطوير الســواتل، فاملســائل املــتعلقة بالســواتل متــثل شــاغال رئيســيا له        
وسـتظل جـزءا ال يـتجزأ مـن مجـيع أعمالـه، مبـا يف ذلـك أعمالـه التحضـريية ملؤمتر القمة العاملي               

 .جملتمع املعلومات
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تحة الصـغرية جـدا هو منظمة      وأفـيد بـأن املنـتدى العـاملي لـلمحطات الطرفـية ذات الفـ               -٣٢
ومتـثل العضـوية الواسعة     .  بلـدا  ٥٠ عضـوا مـن أكـثر مـن          ١٦٠مسـتقلة غـري رحبـية تـتألف مـن           

ويتــيح املنــتدى صــوتا موحــدا . مجــيع أقالــيم العــامل الرئيســية ومجــيع قطاعــات صــناعة الســواتل 
يف هذا الصدد عن ويقوم الفريق العامل التنظيمي التابع له بدور هام  . لصـناعة السـواتل العاملـية   

طـريق اجلمـع بـني اخلـرباء املعنـيني بالتنظـيم ليتـبادلوا خـرباهتم فـيما يتعلق بسياسات االتصاالت             
وقد قام هذا الفريق العامل بتحليل ومقارنة أنواع كثرية من األطر           . السـاتلية الدولـية وتنظيمها    

 يكون يف وضع يؤهله     السياسـاتية والتنظيمـية، واهلـياكل القانونـية، وإجـراءات الترخـيص لكـي             
 ثبتــت جدواهــا لفــائدة مقــرري السياســات واإلدارات  والــيتللتوصــية بالــنهوج األكــثر فعالــية  

 .التنظيمية والصناعة وأوساط املستعملني النهائيني

، وهي (R-BGAN) الشاملة ذات النطاق الترددي العريض       االقليميةوذُكـر أن الشـبكة       -٣٣
، ستوفر للبلدان )إمنارسات(ة لالتصاالت الساتلية البحرية   شـبكة جديـدة تابعـة للمنظمة الدولي       

وهــذه الشــبكة هــي عــبارة عــن نظــام  . النامــية اتصــاالت موثوقــة لــنقل البــيانات بســرعة عالــية 
لالتصـاالت ميكـن املسـتعملني مـن تصـفح اإلنترنـت وإرسـال الـربيد اإللكتروين ونقل البيانات                   

وُتقدَّم هذه اخلدمة الفعالة من حيث التكلفة من        . مـن أي مكـان داخـل منطقة التغطية الساتلية         
وتتجاوز سرعة  . خـالل جهـاز مـودم سـاتلي لـربوتوكول اإلنترنـت يف حجـم حاسوب دفتري                

الوصــل الــيت تتــيحها هــذه الشــبكة ضــعف مــا تتــيحه الشــبكات احلالــية لــلهواتف اجلوالــة ذات  
 بلدا، متتد من    ٩٩تلية أكثر من    وتشمل التغطية السا  . اخلدمـة الـراديوية احلزمـية العامة األرضية       

أوروبـا الغربـية والنصـف الشـمايل ألفريقـيا عرب أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان اجلنوبية من                 
 .كومنولث الدول املستقلة إىل بلدان الشرق األوسط وشبه القارة اهلندية

رب وذكــرت مــنظمة إنتلســات أهنــا أطلقــت مــبادرة لــتوفري الــنطاق الــترددي العــريض عــ -٣٤
ويهــدف هنــج مــبادرة الــنطاق الــترددي العــريض، الــذي تعــتزم   . الســواتل للمــناطق األقــل منــوا 

املـنظمة عرضـه عـلى مؤمتـر القمـة العاملي جملتمع املعلومات، إىل تشجيع الصناعة على االشتراك         
وتشمل احلوافز  . مـع احلكومـات يف تقـدمي خدمـات إىل املـناطق الـيت ال حتظـى خبدمـات كافية                   

األول هــو أن االحتــاد الــدويل    :  شــركات الســواتل جتــتذب ذلــك ثالثــة عناصــر قــد    للقــيام ب
 غـيغاهرتز عـلى نطـاق العامل؛ والثاين هو حتديد           ١لالتصـاالت سـيتيح حـيزا مـن الطـيف قـدره             

معـيار عـاملي لـلمعدات الطرفـية؛ والثالـث هو وضع إطار تنظيمي متسق ومشجع على املنافسة          
وستمكّن مذكرات التفاهم موفري اخلدمات الوطنيني من       . ادرةيف الـبلدان الـيت تشـارك يف املب        

 .احلصول على تراخيص وفقا لشروط ترخيص عامة دنيا
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نظامها اخلاص بالبث لغرض    ) شـركة الفضاء العاملية   (وأنشـأت شـركة وورلـد سـبيس          -٣٥
ووصفت الشركة الطريقة اليت ميكن أن تستخدم هبا شبكاهتا . صـريح هـو خدمـة العـامل الـنامي        

وتنقل شبكات الشركة  .  بـالفجوة الرقمـية يف البلدان النامية       املـتعلقة السـاتلية لـتجاوز املشـاكل       
البـث اإلذاعـي الـرقمي والـربامج املـتعددة الوسـائط إىل أجهزة استقبال حممولة مدجمة يف معظم                

ــيا والشــرق األوســط وآســيا    وتصــل هــذه اخلدمــات كذلــك إىل جــزء كــبري مــن    (أحنــاء أفريق
وميكن أن .  باليـني شـخص  ٣يصـل سـاتالها إىل مجهـور حيـتمل أن يـبلغ أكـثر مـن           و). أوروبـا 

يسـتخدم الـناتج الـرقمي ألجهـزة االسـتقبال لتقدمي وصلة رقمية أحادية متكّن من تنـزيل مئات                  
. امليغابايــتات يومــيا، بشــأن أنــواع خمــتلفة مــن التطبــيقات، وخاصــة لغــرض الــتعلّم االلكــتروين  

ــدرة عــلى وصــل ا   ــيها إىل      وهلــذه الق ــيت يكــون الوصــول ف ــاكن ال ــة يف األم ــيانات أمهــية بالغ لب
 .اإلنترنت مكلفا أو ال يعول عليه أو غري موجود البتة

 Northern) "نورذرن سكاي لألحباث"وبـيَّن العـرض االيضـاحي الـذي قدمـته شـركة        -٣٦

Sky Research)يق  أنــه ميكــن لســواتل االتصــاالت أن تســهم يف ســد الفجــوة الرقمــية عــن طــر
ــية  ــيقات التال ــية الرئيســية لصــاحل    ) أ: (اخلدمــات والتطب ــية واحملل ــربط الدول خدمــات خطــوط ال

خـدمـات اخلـزن الذاكري لصاحل نقاط التواجد        ) ب(الوصـالت األساسـية يف املـناطق الريفـية؛          
(Points-of-Presence)         الوصـول املباشـر إىل اإلنترنت   ) ج( واملواقـع املرآتـية يف املـناطق الريفـية؛

عـن طـريق الـنطاق الـترددي العـريض لصـاحل املـدارس يف املـناطق الريفية واملناطق اليت ال حتظى           
الوصـول املباشـر إىل اإلنترنت عن طريق النطاق الترددي العريض لصاحل            ) د(خبدمـات كافـية؛     

يف االقتصــاد اجلديــد، ال ) أ: (ومت التوصــل إىل االســتنتاجات التالــية. نقــاط الوصــول العمومــية
يتطلب األمر ختفيض   ) ب( الصـوت يؤدي دورا هاما، ولكن البيانات تتسم بأمهية بالغة؛            يـزال 

أسـعار اخلدمـات السـاتلية لكـي تـتحول هـذه اخلدمـات مـن الصـفوة إىل عامـة الـناس وتساعد                        
ميكــن لوكــاالت العــون اإلمنــائي، وينــبغي هلــا، أن تــنفذ   ) ج(بذلــك يف ســد الفجــوة الرقمــية؛  

 .دعم احلكومي أمهية بالغة يف املراحل املبكرة من تنمية األسواقلل) د(مشاريع ساتلية؛ 

 إىل أن تكلفــة معــدات احملطــات الطرفــية ذات  (Detecon)وخلصــت شــركة ديتــيكون  -٣٧
وينطوي إنشاء جهة . الفـتحة الصـغرية جـدا تتـباين كـثريا حسـب بنـية الشـبكة وعوامل أخرى                 

حة الصـغرية جدا ذات تكلفة منخفضة  لـتقدمي خدمـات شـبكة مـن احملطـات الطرفـية ذات الفـت              
 بــدءا مــن التخطــيط والتصــميم وحــىت تشــغيل الشــبكة، شــيءعــلى مخســة عناصــر تشــمل كــل 

ــبات الترخــيص؛   ) أ: (ويتضــمن ذلــك  ــتجارية؛  ) ب(التنظــيم وتقــدمي طل اخلطــة ) ج(اخلطــة ال
 .التنفيذ) ه(اخلطة املشاريعية؛ ) د(التقنية؛ 
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نظامـا ساتليا عريض النطاق الترددي وناجع التكلفة        باعتـباره   " إبسـتار "وُعـرض نظـام      -٣٨
وتتيح تكنولوجيته وهنج أعماله التجارية املبتكر تقدمي . ٢٠٠٤سـيدخل حـيز التشـغيل يف عـام         

وقـدم وصـف حللوـله التكنولوجـية الفـريدة لصـاحل كلـتا الشرحيتني               . منخفضـة خدماتـه بـتكلفة     
وأعــرب . فــية وفقــا ملعــيار تســجيل امللكــيةويــبين هــذا الــنظام حمطاتــه الطر. الفضــائية واألرضــية

خدمات تتحدى األسعار " إبستار"املشـاركون بصـفة خاصـة عـن أمـلهم يف أن يوفـر مشـروع                
وحاليا، . الـيت تعرضـها نظـم خطـوط االشـتراك الـرقمي األرضـية واملودمـات الكابلـية األرضية                  

. يغابايت يف الشهر   دوالر لكل م   ١ ٠٠٠يـبلغ سـعر البـيع باجلملة الذي ستفرضه الشركة حنو            
وسـيمكّن ذلـك السـعر صـغار موفـري خدمـات اإلنترنـت من توفري خدمة ساتلية على النطاق                  

 .الترددي العريض بأسعار تنافس نظم خطوط االشتراك الرقمية أو الكابل

، (FlyNet)" فالينيت"، تقدم شركة لوفتهانزا خدمة ٢٠٠٣يـناير  /ومـنذ كـانون الـثاين     -٣٩
اإلنترنــت عــلى الــنطاق الــترددي العــريض عــلى مــنت رحــالت جويــة  وهــي خدمــة وصــول إىل 

وكان .  إىل الطائرة وداخلها   Kuويسـتخدم الـنظام ملقمـا سـاتليا على النطاق الترددي            . حمـددة 
 عــلى األخــذ بــربنامج لــتزويد مجــيع طائــراهتا الــيت تقــوم   الشــركةاألداء العــام ممــتازا ممــا شــجع  
د التطبــيقات يف اســتخدام حــزميت معــدات للرصــد ويتمــثل أحــ. بــرحالت طويلــة هبــذه اخلدمــة

وقد جرى تبادل بيانات طبية     . الطـيب أثـناء الـرحالت الختبار فعالية االستشارة الطبية عن بعد           
وعرض شريط فيديو يوضح    . مـن عـلى مـنت الطائـرات مـع خـرباء طبـيني عـلى األرض بـنجاح                  

 .التابعة لشركة لوفتنهانزا" فالينيت"خدمة 

 مـيزات تطبـيقات نظام القناة الرَُّجوعة        (PentaMedia)" بينتامـيديا "وعرضـت شـركت      -٤٠
وميـثل نظـام القـناة الـرَُّجوعة املفـتوح بالبث الفيديوي الرقمي الذي              . بالبـث الفـيديوي الـرقمي     

وتشمل تطبيقات النظام   . اسـتحدثته الشـركة حـال نـاجع الـتكلفة للنظم الساتلية الثنائية االجتاه             
وميكن لنظام احملطة   .  والطـرق وحـرائق الغابـات والطقس والرصد العلمي         رصـد اجملـاري املائـية     

 كــيلوغراما أن حيمــل بالــيد ٤٠ جــدا احملمــول والــذي يــزن حنــو الصــغريةالطرفــية ذات الفــتحة 
 . دقيقة يف تطبيقات االئتمار الفيديوي عن بعد٢٠وينّشط خالل 

واضيعية الثالثة أن كل اجللسات     وبينـت الـتقارير الـيت قدمهـا رؤسـاء األفرقة العاملة امل             -٤١
وقامت أفرقة النقاش بدور فاعل حيث أتاحت       . قـد اتسـمت بالـتفاعل وبـثراء املضـمون الـتقين           

جلمـيع املشـاركني توجـيه االنتـباه إىل املشـاكل والشـواغل واملسـائل الـيت اعترضوها يف بلداهنم                    
وكذلك التفاعل مع بعضهم    عـند اسـتخدام تطبـيقات الـتعلّم االلكتروين والصحة اإللكترونية،            

 .البعض
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  املالحظات والتوصيات    -ثالثا  
قـدم املشـاركون يف حلقـة العمـل مالحظـات وتوصـيات بشـأن مـا هو مطلوب اختاذه                     -٤٢

مـن خطـوات يف املـرحلة التالـية لتحسـني سـبل الوصـول إىل اإلنترنـت املـتاحة لتطبيقات التعلّم                 
واتفق املشاركون  . م يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     االلكـتروين والصـحة اإللكترونـية يف بلداهنـ        

عـلى ضـرورة أن ختفـض أسـعار املعـدات واخلدمـات بقـدر كبري من أجل السماح لتكنولوجيا                    
السـواتل بالقـيام بـدور حـيوي يف إيصـال خدمـات اإلنترنـت وغريهـا مـن خدمات االتصاالت             

 مبادرات حكومية ألن جهود كمـا يقتضـي األمـر أن تتخذ   . إىل العديـد مـن اجملـتمعات الريفـية     
 .القطاع اخلاص وحدها لن تسهم إال يف زيادة الفجوة اليت بدأت تزداد اتساعا

وُرفعـت املالحظـات والتوصـيات الـيت قدمهـا املشـاركون إىل أمانة مؤمتر القمة العاملي                -٤٣
كتــب وســينظم م). انظــر املــرفق(جملــتمع املعلومــات التماســا إلدراجهــا يف وثــائق مؤمتــر القمــة  

شـؤون الفضـاء اخلـارجي اجتماعا خمصصا لفريق من خرباء السواتل ذوي الشهرة الدولية أثناء             
 ).٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢جنيف، (انعقاد مؤمتر القمة 

وكالــــة تطويــــر االعالمــيات ومــداوالت حلقــة العمــل مــتاحة للمجــتمع الــدويل عــلى موقــع   -٤٤
 /www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda) عــلى اإلنترنــت(GISTDA)اجلغرافــية والتكنولوجــيا الفضــائية  

Html/HtmlTraining/HtmlEn/W030901_WSIS_UN.htm)            وكذلـك عـلى موقـع مكتـب شـؤون الفضاء
 .(www.unvienna.org/SAP/act2003/…/presentations/index.html) اخلارجي

  
 احلواشي
 

، باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية           تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين              )١(
 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) ه (١، اجلزء األول، الباب ١الفصل األول، القرار 

 .٥٦، الفقرة (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٢(

 



 

 14 
 

 A/AC.105/810 

 *املرفق
 

 

 

 

 

 
 
 

 ورقة مقدمة من مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي
 إسهامإىل أمانة مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات حول 

 الرقمية ية يف سد الفجوةساتلتكنولوجيا االتصاالت ال
 

 الديباجة
 

يؤمــن مكتــب األمــم املــتحدة لشــؤون الفضــاء اخلــارجي بأنــه ميكــن للســواتل أن ختــدم  
النائـية الـيوم بطـريقة ناجعـة الـتكلفة وباسـتثمار ضـئيل يف البنـية التحتـية مقارنة          /لريفـية املـناطق ا  

وهــناك فرصــة الســتغالل الــتطورات احلديــثة يف نظــم االتصــاالت   . بالــنظم األرضــية التقلــيدية 
الســاتلية، بــدءا بإجــراء تقيــيم للطــريقة الــيت ميكــن أن تطــبق هبــا هــذه الــنظم يف ســياق التنمــية     

 .املستدامة

واتسـاقا مـع مـبادرة مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات، نظم مكتب األمم املتحدة          
 يف ســد الســاتليةإســهام تكنولوجــيا االتصــاالت لشــؤون الفضــاء اخلــارجي حلقــة عمــل حــول 

 . ملصلحة البلدان النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئلرقمية االفجوة

يـة االقليمـية اليت عقدت حىت اآلن حتضريا ملؤمتر    وقـد أقـرت مجـيع االجـتماعات الوزار         
ــية واســعة املــدى للــنطاق       ــية حتت ــيقة بــني توافــر بن القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات بالصــلة الوث

وميكن توفري هذه البنية التحتية     . الـترددي العـريض وتوفـري خدمـات التعلـيم والصـحة العمومية            
 .ثابت بالنسبة لألرضبوسائل منها سواتل االتصاالت يف املدار ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا املرفق صادر دون تنقيح رمسي *

 القمة العاملية جملتمع املعلومات
 ٢٠٠٥ تونس - ٢٠٠٣جنيف

 WSIS/PC-3/CONTR/182-Eالوثيقة 
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١

 باإلنكليزية: األصل
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 اخللفية
 

أُطلـع ممـثلون ملؤسسات حكومية خمتلفة وللقطاع الصناعي اخلاص من البلدان املتقدمة              
والنامـية عـلى أحـدث التطورات املستجدة يف جمال احللول الساتلية إليصال خدمات اإلنترنت               

من حلقة وكان اهلدف . عـلى الـنطاق الـترددي العـريض خـالل حلقـة عمـل دامـت مخسة أيام         
العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة وتايلند حول إسهام تكنولوجيا االتصاالت الساتلية يف سد               

هــو إطــالع املشــاركني مــن ) ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٥-١بــانكوك، تايلــند، (الفجــوة الرقمــية 
دمي مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ على كل من احللول العملية والناجعة التكلفة املتاحة حاليا وتق               

 .خيارات إضافية بشأن األقاليم اليت ال حتظى ببنية حتتية لالتصاالت متطورة بقدر كاف

ونظــرت حلقــة العمــل يف الســبل الــيت ميكــن أن تســتخدم هبــا الــبلدان النامــية تقنــيات     
االتصــاالت الفضــائية، ومــنها إيصــال خدمــات اإلنترنــت عــن طــريق الســواتل، لتيســري الــتعلّم    

ــية، ممــا ميكــنها مــن االســهام يف حتســني الظــروف االجتماعــية     االلكــتروين والصــحة ا  إللكترون
وتتمــثل املــيزة الرئيســية للبــث التعلــيمي عــرب الســواتل . وحتقــيق الــنجاح االقتصــادي يف املــنطقة

والـتعلّم االلكتروين التفاعلي الثنائي االجتاه يف طاقة النظام التوزيعية أو يف القدرة على الوصول              
وبالنســبة للعديــد مــن . الطــالب احملــتملني أيــنما كــانوا يعيشــون أو يعملــونإىل عــدد كــبري مــن 

الـبلدان النامية، يشكل التعليم الساتلي عن بعد البديل العملي الوحيد لتوفري تعليم جيد النوعية          
 .ألعداد متزايدة من الطالب املتفرقني جغرافيا

تــب األمــم املــتحدة وحلقــة العمــل بشــأن هــذا املوضــوع هــي الثانــية الــيت يــنظمها مك   
. لشـؤون الفضـاء اخلـارجي الكـائن يف فييـنا يف إطـار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                  

وحلقـة العمـل هـذه هـي جـزء مـن جمهـود متواصـل تقـوم به األمم املتحدة لتعزيز توسيع نطاق              
ن املتقدمة اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء وزيـادة الـتعاون سـعيا لسـد الفجـوة الرقمـية بـني البلدا             

 .والبلدان النامية وفيما بني البلدان النامية

ــبلدان النامــية عــلى فهــم كيفــية اســتخدام        وســاعدت حلقــة العمــل املشــاركني مــن ال
ــاالت       ــتكلفة يف جمـ ــة الـ ــات ناجعـ ــول إىل خدمـ ــتعزيز الوصـ ــاتلية لـ ــاالت السـ ــبكات االتصـ شـ

 -بـــيقات االجتماعـــية االتصـــاالت والتعلـــيم والـــرعاية الصـــحية وغريهـــا مـــن اخلدمـــات والتط
أوهلمــا هــو صــوغ مســامهة مــن وجهــة نظــر قطــاع  : وكــان حللقــة العمــل هدفــان. االقتصــادية

االتصــاالت الســاتلية ميكــن أن تقــدم إىل مؤمتــر القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات، وثانــيهما هــو  
مل وتش. اسـتعراض الوضـع احلـايل ملختلف جوانب تكنولوجيا االتصاالت الساتلية ومستقبلها           

فــرص ‘ ٢‘ســوق الســواتل يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ،      ‘ ١‘: هــذه اجلوانــب مــا يــلي   
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‘ ٣‘اخلدمــات الســاتلية اجلديــدة لتطبــيقات مــثل الصــحة االلكترونــية والــتعلّم اإللكــتروين،          
خدمــات االتصــاالت املــتعددة ‘ ٤‘االســتعانة باالتصــاالت الســاتلية يف اإلغاثــة مــن الكــوارث، 

سـبل وصول املستعملني احملليني     ‘ ٥‘نترنـت يف املـناطق الريفـية والنائـية،          خدمـات اإل  /الوسـائط 
تطوير التعاون اإلقليمي والدويل،    ‘ ٧‘تسـويــق حلـول اخلدمـات الساتلية،        ‘ ٦‘إىل اخلدمـات،    

أوجــه الــتقدم يف تكنولوجــيا البــث واحملطــات الطرفــية ذات الفــتحة الصــغرية جــدا الثنائــية   ‘ ٨‘
 .االجتاه

ركون مالحظـات وتوصـيات بشـأن مـا هـو مطلـوب اختـاذه مـن خطوات                  وقـدم املشـا    
تالـية لتحسني سبل الوصول إىل اإلنترنت وتطبيقات التعلّم االلكتروين والصحة اإللكترونية يف             

وتــرد هــذه املالحظــات والتوصــيات يف مــرفق هــذه . بلداهنــم ويف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ
 .املذكرة اإلعالمية

 عـلى احلاجـة إىل زيـادة ختفـيض تكالـيف املعـدات واخلدمات لكي                واتفـق املشـاركون    
تــؤدي تكنولوجــيا الســواتل دورا حــيويا يف إتاحــة إيصــال خدمــات اإلنترنــت وغريهــا مــن          

كمــا ان هــناك حاجــة إىل أن تقــوم  . خدمــات االتصــاالت إىل العديــد مــن اجملــتمعات الريفــية  
طــاع اخلــاص وحــده لــن تعــاجل عــلى  احلكومــات مبــبادرات، حيــث إن اجلهــود الــيت يقودهــا الق 

 .األرجح مشاكل اجملتمعات الريفية، بل إهنا ستساهم يف زيادة الفجوة اآلخذة يف االتساع

وهو أقوى  " (إبستار"وأعـرب املشـاركون، بصـفة خاصـة، عـن تفـاؤهلم ألن مشـروع                 
مات سيوفر خد) سـاتل لالتصـاالت حـىت اآلن وسـتدخله تايلـند حيز التشغيل يف السنة القادمة          

تـتحدى األسـعار الـيت يعرضـها مقدمـو خدمـات اإلنترنت عن طريق خطوط االشتراك الرقمية                 
وسـتؤدي هـذه اخلطـوة اهلامة إىل زيادة تيسري     . املباشـرة األرضـية واملودمـات الكابلـية األرضـية         

احلصــول عــلى خدمــات االتصــاالت الســاتلية ونفاذهــا يف املــناطق الريفــية الــيت يكــون ســكاهنا   
 . أماكن متفرقةموزعني يف

 مشـارك، مبن فيهم بعض متخذي القرارات  ١٠٠وقـد حضـر حلقـة العمـل أكـثر مـن         
ــبلدان           ــن ال ــاع الصــناعي اخلــاص، وم ــن القط ــية وم ــن مؤسســات حكوم ــربامج م ــري ال ومدي

أملانـيا وإندونيسـيا وتايلـند ومجهورية كوريا وساموا وطاجيكستان وفرنسا           : واملـنظمات التالـية   
ــام وكازاخســت  ــتحدة     وفييــت ن ــات امل ــيامنار والنمســا واهلــند والوالي ــيزيا وم ان وكمــبوديا ومال

األمريكـية والـيابان؛ واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجلـنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية         
آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واحتـاد االتصـاالت السـلكية والالسـلكية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ووكالة                  

ملـنظمة الدولـية لسـواتل االتصـاالت السـلكية والالسلكية واملنتدى العاملي             الفضـاء األوروبـية وا    



 

17  
 

A/AC.105/810

لـــلمحطات الطرفـــية ذات الفـــتحة الصـــغرية جـــدا ومكتـــب األمـــم املـــتحدة لشـــؤون الفضـــاء  
 .اخلارجي

  
مالحظات وتوصيات حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتايلند حول إسهام 

د الفجوة الرقمية، اليت نظمت بالتعاون مع حكومة تكنولوجيا االتصاالت الساتلية يف س
 تايلند اليت استضافت حلقة العمل

 
 املالحظات

 
 :أحاطت حلقة العمل علما مبا يلي

تتـيح خدمـات االتصـاالت السـاتلية العديـد مـن الفوائـد مقارنـة مبـا تتـيحه االتصاالت                      -١
 األرضية من حلول؛

ح لتكنولوجيا السواتل إيصال طائفة واسعة      أُحـرز يف السـنوات األخـرية تقدم كبري أتا          -٢
وقد حدثت التحسينات يف . مـن خدمـات االتصـاالت إىل املسـتعملني مـن األفـراد واجلماعات       

وجتعل هذه التحسينات، مقترنة    . احللـول السـاتلية يف كل من اجلزأين الساتلي واألرضي للنظم          
ل يف احلاالت اليت مل تكلل فيها       باخنفـاض التكالـيف، مـن اجملـدي اعـادة الـنظر يف أمهـية السـوات                

 حماوالت سابقة بالنجاح؛

تتسـم تكنولوجـيا االتصـاالت السـاتلية، يف وضـعها املـتطور احلـايل، بإمكانـية التعجيل              -٣
بـتوافر خدمـات اإلنترنـت العالـية السـرعة يف الـبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا، والبلدان           

 ان ذات االقتصادات االنتقالية؛غري الساحلية واجلزرية، والبلد

ميــثل مؤمتــر القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات فرصــة تارخيــية لكــي تعــترف احلكومــات     -٤
بــتوفري خدمــات اإلنترنــت الســاتلية العالــية الســرعة، عــلى أســاس شــامل، مــن خــالل حمطــات    

 طرفية للمستعملني منخفضة التكلفة؛

رة خلدمات االتصاالت الساتلية دورا بالغ يـؤدي الدعـم احلكومـي خالل املراحل املبك      -٥
 األمهية؛

سيسـتفيد الطـابع الـدويل خلدمـات االتصـاالت السـاتلية مـن زيـادة املواءمـة الدولية يف                     -٦
اسـتخدام الترددات ويف سياسات الوصول إىل األسواق، ويف املعايري املفتوحة والقابلة للتشغيل             

 ملستعملني؛املتبادل ملعدات احملطات الطرفية اخلاصة با

 هناك اجتاه إىل تغيري لوائح االتصاالت الساتلية الوطنية يف منطقة اإلسكاب؛ -٧
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ــري         -٨ ــات اتصــاالت ســاتلية توف ــري خدم ــنجاح يف توف ــيت تســهم يف ال ــل ال تشــمل العوام
معـدات احملطـات الطرفـية ذات الفـتحة الصـغرية جـدا بـتكلفة منخفضـة والتحديد املبكر ملا قد                     

كمـا تشـمل عوامل النجاح الضرورية توافر املوارد البشرية احمللية واألطر            . نحيـتاجه املسـتعملو   
 القانونية املؤاتية؛

ال يوجـد معـيار واحـد لـلمحطات الطرفـية اخلاصـة باملستعملني يف صناعة االتصاالت                  -٩
وتقوم أفرقة إقليمية ووطنية لتوحيد املواصفات حاليا بتقييم عدد من معايري خدمات            . السـاتلية 

 سواتل العريضة النطاق الترددي؛ال

يتمــثل أحــد العوائــق الكــبرية أمــام تطــور اخلدمــات الســاتلية يف الــتأخر املــتراكم لــدى    -١٠
يساند االحتاد الدويل لالتصاالت    ". (السواتل الورقية "االحتـاد الـدويل لالتصـاالت ملـا يسمى بـ           

ا سـبل الوصول على قدم       يف أن تـتاح هلـ      – سـواء أكانـت غنـية أم فقـرية           -حـق مجـيع الـبلدان       
ــدارات الســاتلية يف الفضــاء   ــه توجــد حاجــة ماســة إىل خفــض هتــاطل     . املســاواة إىل امل ــيد أن ب

للسـواتل، عـلما بـأن العديـد مـنها يـتعلق بنظم لن              " شـقوب "الطلـبات املقدمـة للحصـول عـلى         
 ؛")السواتل الورقية"بـ" التخمينية"وتعرف هذه النظم . تغادر األرض مطلقا

ــر  -١١ ــاتلية  توفـ ــاالت السـ ــم االتصـ ــنة"نظـ ــع  " (اهلجيـ ــة مـ ــواتل املدجمـ ــيا السـ أي تكنولوجـ
حلوال ) التكنولوجـيا الالسـلكية للقيام باخلطوة األخرية يف سبيل الوصول إىل املستعمل النهائي            

 أجنع تكلفة؛

ســتقدم الــنماذج الــتجارية، ومــنها تلــك الــيت اســتحدثت، عــلى ســبيل املــثال، بشــأن      -١٢
 خدمات بتكلفة أيسر؛، "إبستار"مشروع 

 ستواصل منظمة إمنارسات تقدمي خدمات يف حاالت الكوارث أو الطوارئ جمانا؛ -١٣

ــية يف جــداول األعمــال        -١٤ ــتعلّم االلكــتروين والصــحة اإللكترون ــات ال ــرد مســألة خدم ت
 اإلمنائية للعديد من احلكومات؛

لكتروين والصحة اإللكترونية بواسطة    أُثبِِِِِِتـت الفوائد االجتماعية واالقتصادية للتعلّم اال       -١٥
الســواتل يف العديــد مــن املشــاريع االسترشــادية وهــي تعتــرب اآلن تطبــيقات فضــائية ذات فوائــد  

 هامة جدا للبشر؛

ستسـتفيد الـبلدان النامـية مـن وضـع جمموعـة مـن املـبادئ التوجيهـية تعاجل تطوير البنية                  -١٦
 .م االلكتروين والصحة اإللكترونيةالتحتية الساتلية لتيسري نشر تطبيقات التعلّ
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 التوصيات
 

 :أوصت حلقة العمل مبا يلي
 ينبغي لبلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أن تويل سد الفجوة الرقمية أولوية عليا؛ -١
ــبارها حمــركا هامــا للتنمــية      -٢ ــترددي العــريض باعت ــنطاق ال ينــبغي االعــتراف خبدمــات ال

 االقتصادية واالجتماعية؛
 بغي للمؤسسات احلكومية أن تشجع على منو اخلدمات الساتلية؛ين -٣
: حتقـيقا لوعـــود تكنولوجـيــا االتصـاالت الساتلية، هناك ثالث مسائل ينبغي معاجلتها              -٤
ــاتلية بأســعار ميســورة؛      ‘ ١‘ ــية الس ــية التحت ــلى البن ــاظ ع ــيقات   ‘ ٢‘احلف ــر حمــتوى التطب تطوي

ــية؛      ــروف احملل ــو يناســب الظ ــلى حن ــاتلية ع ــم هــذه      ‘ ٣ ‘الس ــية تفه ــرية حمل ــن مــوارد بش تكوي
 التطبيقات وتشغلها؛

ــترددي       -٥ ــنطاق ال ــنظم االتصــاالت عــلى ال مــن املستصــوب جــدا وضــع معــيار متســق ل
 العريض، ألن ذلك ميكن أن يكون عامال يسهم يف سد الفجوة الرقمية؛

البلدان مـن أجـل جعـل اخلدمات الساتلية على النطاق الترددي العريض ميسورة ألقل          -٦
منـوا يف مـنطقة اإلسـكاب، ينـبغي أن جتـرى أعمـال حتضـريية على املستويات التقنية واملؤسسية                    

 والسياساتية؛
ينـبغي أن يـتخذ مـا يلـزم مـن إجـراءات للسـماح بالقـيام، يف وقت مناسب قبل انعقاد                  -٧

ــة     ــر القم ــن مؤمت ــية م ــرحلة الثان ــس، (امل ــثاين ١٨-١٦تون ــئ)٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين ال ة ، بتهي
الظــروف الــيت متكّــن مــن بــروز نظــام ســاتلي عــاملي عــريض الــنطاق الــترددي بشــأن تطبــيقات  

 اإلنترنت العالية السرعة، خصوصا لصاحل البلدان النامية واملناطق الريفية والنائية؛
 ينبغي أن توضع مناذج جتارية صاحلة للبقاء ومبتكرة بشأن اخلدمات الساتلية؛ -٨
ت السـاتلية أن يتـيحوا عـرض نطـاق تـرددي جمانـا لألغراض              ينـبغي ملـتعهدي االتصـاال      -٩

وينـبغي التشـجيع على وضع ترتيبات خاصة        . االسترشـادية واإلنسـانية عـلى الصـعيد اإلقلـيمي         
 مبشاريع التعلّم االلكتروين؛

 كيلوبت يف  ١٢٨ينـبغي أن يكـون معـدل البيانات األدىن لتطبيقات التعلّم اإللكتروين              -١٠
معــدل البــيانات األدىن املــتاح عــلى تطبــيقات احملطــات  ‘ ١‘: يــراعي يف ذلــكالثانــية؛ عــلى أن 

تكلفة عرض النطاق الترددي واألداء احلايل إليصال       ‘ ٢‘الطرفـية ذات الفـتحة الصـغرية جـدا؛          
 .صفحة من صفحات اإلنترنت
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