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 مقدمة -أوال 
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
اف الفضـاء اخلارجي واستخدامه     مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـ           أوصـى    -١

، يف مجلــة أمــور، باالضــطالع بالــتطوير والتشــييد  )اليونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية
والتشـغيل املشـترك لطائفة من السواتل الصغرية اليت تتيح فرصاً لتنمية الصناعة الفضائية احمللية،               

ــا     ــاث الفضـ ــراء األحبـ ــري إجـ ــباً لتيسـ ــروعاً مناسـ ــبار ذلـــك مشـ ــروض الباعتـ ــتوئية والعـ حية يضـ
 وانبثقت  )١(.التكنولوجـية ومـا يتصل بذلك من تطبيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض            

 وعمال  )٢(. الـذي عقـد أثـناء اليونيسـبيس الثالث         امللـتقى الـتقين   توصـيات إضـافية عـن أنشـطة         
بري بــتلك التوصــيات، تــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة إجــراء توســيع كــ   

 واملعنية )٣(لـنطاق تعاونـه القـائم مع اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية     
 .باستخدام السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية

وأثـناء اجـتماع اللجـنة الفرعـية الـتابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية الذي عقد          -٢
الذي كان  للمالحة الفضائية، ني واخلمساخلامسن املؤمتـر الدويل    أ،اتفـق عـلى     ١٩٩٩يف عـام    

ــنها املــزمع مــن  أكــتوبر / تشــرين األول٦ إىل ٢ مــن ، الــربازيل،عقــده يف ريــو دي جــانريو حي
فق تكما ا .ذة يف أمـريكا الالتينية    فرصـة مثالـية السـتعراض حالـة الـربامج املـنفّ           سـيتيح   ،  ٢٠٠٠

أن تستخدم بشرط ملشاركني من املناطق األخرى،    مام ا  أ عـلى أن تكـون حلقـة العمـل مفتوحة         
السواتل االستفادة من  الـبلدان النامية من     متكّـن   احلالـة يف أمـريكا الالتينـية كمـثال عـلى كيفـية              

  العمل وقُدم التقرير عن حلقة. حمـور املناقشـة األساسـي    ذلـك املوضـوع   ، وأن يشـكِّل     الصـغرية 
 إىل  (A/AC.105/745)ة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية      األوىل املشـتركة بني األمم املتحد     

اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                  
ــيت   ــثالثني ال ــنة وال ــناء عــلى  . ٢٠٠١عقــدت يف عــام   يف دورــا الثام ــداه ا وب ــا أب  ونملشــاركم

اوب، تقرر أن ذلك النشاط املنتظم ينبغي أن يتواصل، مع          جتـ مـن   والـدول األعضـاء يف اللجـنة        
 .التشديد على خمتلف جوانب املسألة وعلى االحتياجات احملددة لفرادى البلدان

، ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢وعقـدت حلقـة العمـل الثانـية يف تولـوز، فرنسـا، يف                -٣
ــتحدة األمريكــية، يف    ــات امل ــثة يف هيوســتون، الوالي ، ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١٢والثال

وقُدمــت تقاريــر هــذه احللقــات    . ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٣٠والــرابعة يف بــرميني، أملانــيا، يف   
A/AC.105/772)و A/AC.105/799و A/AC.105/813 و(A/AC.105/835  ــية ــنة الفرعــ  إىل اللجــ
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ربعني والثانية واألربعني، العلمـية والتقنـية يف دوراا التاسعـــة والثالثني واألربعني واحلادية واأل       
 .، على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢املعقودة يف األعوام 

ــا الســابعة        -٤ ت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــر وأق
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات ٢٠٠٤واألربعــني، املعقــودة يف عــام 

 يف إطار برنامج    ٢٠٠٥تزم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تنظيمها يف عام         واملؤمتـرات الـيت يع    
 وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الحقا، يف قرارها         )٤(.األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

، بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٩/١١٦
 .٢٠٠٥الفضائية لعام 

، ووفقـا لتوصـية اليونيسـبيس الثالـث، عقـدت حلقـة العمل              ٥٩/١١٦بالقـرار   وعمـال    -٥
املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية حول السواتل الصغرية يف                  

ــبلدان النامــية  ــية واملقــررة يف جمــال الســواتل الصــغرية، يف    : خدمــة ال ــربامج احلال ، كــاأوفوكوال
وكانـت هـذه هي سادس حلقة عمل تنظَّم يف          . ٢٠٠٥أكـتوبر   /ين األول  تشـر  ١٩الـيابان، يف    

إطـــار املؤمتـــر الـــدويل لـــلمالحة الفضـــائية بالتشـــارك بـــني مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي  
وبعد إعادة تنظيم هيكل األكادميية، أُسندت املسؤولية       . واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية      
التابعة ) املعنـية بسياسـات الفضـاء وقانونـه واقتصـادياته         (ة  عـن هـذا الـتعاون إىل اللجـنة اخلامسـ          

 .لألكادميية
  

 احلضـور -باء 
 
 مشاركا مسجال ٦٠شـكّلت حلقـة العمـل جـزءا ال يـتجزأ مـن املؤمتـر وحضـرها حنو               -٦

حلقـة العمل املشتركة بني األمم  وكـان العديـد ممـن حضـر حلقـة العمـل قـد حضـر أيضـا                  . فـيه 
ــدويل  ــناء القــدرات يف جمــال الفضــاء     املــتحدة واالحتــاد ال ــيم وب ــلمالحة الفضــائية بشــأن التعل  ل

 تشرين  ١٥ و ١٤، الـيت عقـدت يف كيتاكيوشـو، اليابان، يف            التنمـية املسـتدامة    ألغـراض حتقـيق   
وقدمـت اجلهـات الراعية حللقة العمل       ). A/AC.105/854انظـر الوثـيقة      (٢٠٠٥أكـتوبر   /األول

 .ن البلدان الناميةدعما ماليا إىل مشاركني خمتارين م

وكـان أحـد أهداف حلقة العمل استعراض فوائد برامج السواتل الصغرية، مع تشديد               -٧
خــاص عــلى املســامهة الــيت ميكــن أن تقدمهــا تلــك الســواتل يف دعــم البعــثات العلمــية وبعــثات  

وانصـب التركـيز عـلى الـتعاون الدويل والتعليم والتدريب وفوائد            . رصـد األرض واالتصـاالت    
وحضــر حلقــة العمــل أيضــا عــدة مشــاركني يف حلقــات عمــل   . لــك الــربامج للــبلدان النامــية ت
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ســابقة، أتــاحوا اســتمرارية قــيمة ومتكّــنوا مــن تقيــيم الــتقدم الــذي أُحــرز أثــناء انعقــاد سلســلة    
 .حلقات العمل

 
 

  خالصة العروض املقدمة -ثانيا 
 عــلى أمهــية سلســلة حلقــات  يف مقدمــة قصــرية، شــدد الرئــيس املشــارك حللقــة العمــل  -٨

مث عرضـت بعـد ذلـك ونوقشـت سـت ورقـات ومسـامهتان إضـافيتان، تناول معظمها                   . العمـل 
 .استخدام الفضاء اخلارجي لصاحل البلدان النامية

ويف الورقـة األوىل، تـوىل الرئـيس املشـارك حللقات العمل السابقة تقدمي عرض خمتصر                 -٩
ج الــيت كانــت قــد اقترحــت وبوشــر ــا عــلى مــدى   لنــتائج تلــك احللقــات، وخصوصــا الــربام 

وقد أطِلقت يف ذلك الوقت عدة سواتل أحرزت نتائج يف تطبيقات           . السـنوات القلـيلة املاضـية     
وقـد جتلّـت مـن اسـتعراض أنشطة السنوات          . مـن قبـيل مجـع البـيانات ورصـد األرض والتعلـيم            

وتضمنت . وجيا والتدريب أثناء العملالقلـيلة املاضـية أمهية برامج التعاون الدويل ونقل التكنول         
الورقــة األوىل أيضــا ملخصــا للنــتائج والتوصــيات املنبــثقة عــن حلقــات العمــل الســابقة، شــكّل  

 .أساسا تستند إليه املناقشات خالل حلقة العمل السادسة

 وتناولـت الورقـة الثانـية، املقدمـة من الربتغال، بالنقاش فوائد السواتل الصغرية بالنسبة               -١٠
. للـبلدان الـيت شـرعت حديـثا يف تنفـيذ أنشـطة يف الفضـاء، وأجـرت مقارنة بني البلدان النامية                      

وجرى التشديد على توافق تطوير     . ومتّ الـنظر يف احلالـتني اخلاصتني بكل من الربتغال ونيجرييا          
تبار السـواتل الصـغرية مـع التنمـية املسـتدامة واالسـتراتيجيات العلمية والتكنولوجية للبلدان باع               

 .ذلك شرطا الزما لنجاح تنفيذ مثل تلك الربامج

وتناولـت الورقـة الثالثة بالوصف برناجما جديدا جلنوب أفريقيا يف جمال السواتل، كان               -١١
قـد جـرى اإلفصـاح عـنه قـبل أسـبوعني مـن انعقـاد حلقة العمل، وهو يهدف إىل عرض اجليل                    

ن االستشعار عن بعد العايل االستبانة ميكن الـتايل مـن تكنولوجـيا السواتل احمللية وإىل توضيح أ     
وكان متويل األنشطة املتصلة    .  كيلوغراما ٧٠حتقـيقه بواسـطة سـاتل صـغري ال يـزيد وزنه على              

أما . بالتعلـيم وبـناء القـدرات مسـاويا، يف الربنامج، للتمويل املخصص لعنصر املعدات الساتلية              
 فهي (Pathfinder Mission)ن بعـثة باثفايـندر   اـاالت الرئيسـية الـيت مـن املـتوقع أن تسـتفيد مـ       

إدارة املــوارد الزراعــية؛ ورصــد املخاطــر الصــحية؛ والرصــد الــرقايب؛ واألمــن الغذائــي؛ وإدارة    
املســتوطنات وتطويــر البنــية التحتــية؛ والتخفــيف مــن وطــأة الكــوارث والتصــدي هلــا واإلبــالل  
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 خربة عملية بشأن بيانات التصوير      ،٢٠٠٦وسـوف يتيح الساتل، املزمع إطالقه يف عام         . مـنها 
 .املتعدد األطياف، السهلة املنال، وسوف يساعد على وضع سياسة وطنية لشؤون الفضاء

وعرضـت اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وإيرلـندا الشـمالية بإجياز إسهام تشكيلة                   -١٢
. آلونة األخرية سـواتل رصـد الكـوارث يف رصـد البعض من الكوارث الطبيعية اليت طرأت يف ا                

، تولـت الدول األعضاء األربع األوىل يف هذه التشكيلة، وهي تركيا واجلزائر             ٢٠٠٤ويف عـام    
 بــزاوية مــدار مــتزامن مــع الشــمس واململكــة املــتحدة ونــيجرييا، تنســيق مركــباا الفضــائية يف  

وتناول العرض،  .  درجـة، وشـرعت يف العمـل معـا عـلى مواجهة الكوارث الدولية              ٩٠قدرهـا   
 لرصــد التســونامي الــذي ضــرب احملــيط اهلــندي يف NigeriaSat-1باخلصــوص، اســتخدام ســاتل 

فقــد زودت وكــاالت املســاعدة اإلنســانية بصــور للمــنطقة الشاســعة مــن    . ٢٠٠٤ايــة عــام 
 .السواحل املدمرة، مما أتاح وضع خرائط عن املدى الكامل للدمار

تل رصــد الكــوارث اتفــق عــلى اإلســهام وجــرى التأكــيد عــلى أن احتــاد تشــكيلة ســوا  -١٣
ميـثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع            بـتلك القـدرة يف      

، الــذي ")الفضــاء والكــوارث الكــربى"امليــثاق الــدويل بشــأن  (كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية
ا للخربة املكتسبة   وتضمنت الورقة عرضا موجز   . تـوىل تنسـيق جهـود خمـتلف وكـاالت الفضاء          

 .يف العمل مع امليثاق على مواجهة التسونامي وغريه من الكوارث

ووردت اإلشـارة يف الورقـة إىل أن نـيجرييا متكّنـت، باإلضـافة إىل مسـامهتها يف رصد                    -١٤
، ممـا أتـاح هلـا إيرادات من استثماراا يف    NigeriaSat-1الكـوارث، مـن بـيع صـور مـن السـاتل           

، الـذي يشـكّل أيضا جزءا من تشكيلة     AlSAT-1زائـر، فقـد اسـتخدم سـاتلها         أمـا اجل  . السـواتل 
وعلى خالف نيجرييا، مل تبع اجلزائر  . سـواتل رصـد الكـوارث، يف تلبـية االحتـياجات الوطنـية            

صـورها بـل استخدمتها على نطاق واسع للوفاء باحتياجات مجيع الوزارات وخلدمة األغراض              
ن نشــر البــيانات عــلى مــثل ذلــك الــنطاق الواســع مل يكــن   وجــرى التشــديد عــلى أ . التعليمــية

ليـتحقّق لـو مل يكـن السـاتل وطنـيا؛ إذ يف واقـع األمـر مل يكـن البلد بوسعه أن يقتين صورا من             
 .موردين آخرين وأن يوزعها على مثل ذلك النطاق الواسع

جلمهورية  التابع (STSAT)وعرضـت الورقـة األخرية برنامج ساتل العلم والتكنولوجيا          -١٥
 مـن أجـل تقصي نشوء       ٢٠٠٣سـبتمرب   /وأُطلقـت البعـثة األوىل هلـذا السـاتل يف أيلـول           . كوريـا 

وتناولـت الورقة بالوصف البعثة العلمية،      . وسـط مـا بـني الـنجوم السـاخن وتوزعـه يف الفضـاء              
ومطـياف تصـوير االنتشـار فـوق البنفسـجي البعـيد واألدوات األربـع األخـرى التابعة ملقصورة                 

ــل، ــية أمهــية     احلم ــتائج العلم ــثاين يف    .  فضــال عــن بعــض أكــثر الن وورد أيضــا ذكــر الســاتل ال



 

 6 
 

 A/AC.105/855

، الـذي سـوف يكـرس لرصـد سـطح األرض وغالفهـا اجلوي               STSAT-2الـربنامج، أي السـاتل      
وسـوف تتوىل خمابر كورية بالتعاون مع       . بواسـطة اسـتخدام مقايـيس إشـعاعية مـزدوجة القـناة           

ومــن املقــرر، حبســب اخلطــط الوطنــية املتوســطة . ر احلمــلأحــد مراكــز الــبحوث الصــينية تطويــ
والبعـيدة األجـل الـيت وضـعتها مجهوريـة كوريـا يف جمـال التنمية الفضائية، إطالق الساتل الثاين            

 .٢٠١٠ يف عام STSAT-3 والساتل الثالث ٢٠٠٧يف عام 

وإضــافة إىل الورقـــات اخلمــس املذكـــورة أعــاله، قُدمـــت مســامهات أخـــرى خـــالل      -١٦
وتطـرق مشـارك مـن الـربازيل إىل العمل اجلاري حاليا بشأن ساتلني علميني صغريين              . املناقشـة 

، الذي سوف )EQUARSالساتل  (مهـا سـاتل حبـوث الغـالف اجلـوي فـوق املـنطقة االسـتوائية                 
ــية و  ــيات الدينامـ ــوئيةيـــدرس العملـ ــية الضـ ــنخفض  الكيميائـ ــية يف الغـــالف اجلـــوي املـ  واأليونـ

الذي يتوقّع منه " MIRAX X-ray"وق املنطقة االستوائية، والساتل الفلكي واملتوسـط والعـايل ف  
ــنطقة الوســطى مــن مســتوي اــرة      هــو " MIRAX"والســاتل . أن يراقــب باألشــعة الســينية امل

ــات        ــندا والوالي ــيا وهول ــات ومراكــز حبــوث يف أملان ــيه جامع ــاون دويل ســامهت ف مشــروع تع
نات،اليت سبق إطالقها، هي أكثر التطبيقات إفادة بالنسبة        وأُفـيد بـأن سواتل مجع البيا      . املـتحدة 
 .للربازيل

وتناولــت إحــدى املســامهات األخــرى تطويــر ســواتل صــغرية لالستشــعار عــن بعــد يف  -١٧
ــيزيا ــيا ومالـ ــاتل   . أندونيسـ ــرا يف تطويـــر السـ ــيا مؤخـ ــيا، شـــرعت اندونيسـ ــتعاون مـــع أملانـ  فبالـ

"LAPAN-TUBSAT " األندونيســـي لـــلمالحة اجلويـــة والفضـــاء املشـــترك بـــني املعهـــد الوطـــين
ــويتل     ــيزيا الس ــيما أطلقــت مال ــية، ف ــرلني التقن ــره  " TiungSAT-1"وجامعــة ب الــذي جــرى تطوي

واعتـرب الـبلدان أن تطويـر سـواتلهما اخلاصـة مـا مـن شأنه أن                 . بالـتعاون مـع اململكـة املـتحدة       
لسواتل املناسبة ألغراض البحوث    يسـهم يف بـناء القـدرات وتنمـية املعـرفة يف جمال تكنولوجيا ا              

وجتاوبـت اجلامعـات جتاوبـا كـبريا مـع تلـك األهـداف وقامـت بـدور هام يف اجلهود                     . والتعلـيم 
 .الوطنية

  
  االستنتاجات والتوصيات -ثالثا 

أوضـحت حلقـة العمـل جبالء أن هناك فوائد مجة ميكن جنيها من استحداث األنشطة                 -١٨
 .اتل الصغريةالفضائية عن طريق برنامج للسو

مــدى فعالــية الســواتل ســبق هلــا توضــيح  النــتائج العملــية املقدمــة أن العــروض وبينــت -١٩
توقّع  بـرامج جديدة ي    وعرضـت .  الوطنـية واإلقليمـية عـلى السـواء        الصـغرية يف معاجلـة املشـاكل      
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االستشـعار عـن بعـد، وخصوصـا يف جمـاالت مثل           تلـك الـيت يتـيحها       أن تتـيح فوائـد مـثل        مـنها   
هذا وقد استهلت أيضا برامج     .  والبـىن التحتية  الزراعةتطوير  الكوارث، و مـن وطـأة     تخفـيف   ال

 .علمية

وقدمــت يف اليونيســبيس الثالــث قدمهــا االقــتراحات الــيت واعتــربت حلقــة العمــل أن   -٢٠
واعتـربت سلسـلة حلقـات العمل    . حلقـات العمـل السـابقة هـي اقـتراحات قابلـة متامـا للتطبـيق             

 . ويف إذكاء الوعي لدى البلدان اليونيسبيس الثالثهام هام يف تنفيذ توصياتمبثابة إس

وارتـأى املشـاركون أمهـية إعـادة التشـديد عـلى االقـتراحات السـابقة واستكمال تلك                   -٢١
 :االقتراحات، اليت جاء فيها باخلصوص ما يلي

بـــأن الســـواتل الصـــغرية هـــي أداة مفـــيدة للحصـــول عـــلى ســـلّم املشـــاركون  )أ( 
التشـديد أيضـا عـلى أمهية أن        وجـرى   . لتكنولوجـيا وتطويـرها واملسـامهة يف التعلـيم والتدريـب          ا

. ينصـب التركـيز الرئيسـي على التطبيقات اليت تقدم فوائد اقتصادية مستدامة إىل البلدان النامية                
مــن أجــل تقــدمي الفوائــد االقتصــادية واالجتماعــية القصــوى إىل ســكان تلــك الــبلدان، أُوصــي  و
  واالستدامة؛االستمراريةشاء الربامج بطريقة تكفل بإن

بينــت العــروض أن مشــاريع الســواتل الصــغرية تعــزز، مــن خــالل االتفاقــات     )ب( 
وذُكر أن  . الثنائـية أو املـتعددة األطـراف، الـتعاون الدويل داخل املناطق أو على الصعيد العاملي               

مر بـني خمـتلف الـبلدان عـلى ختطيط     مشـاريع السـواتل الصـغرية ميكـن أن تفضـي إىل تعـاون مـث         
السـواتل العلمـية والتطبيقـية وتنفـيذها وتشـغيلها، وكذلـك عـلى االستفادة الفعالة من البيانات                  

وحتقــيقا هلــذه الغايــة، . املســتقاة، فــيما جيــري التشــارك يف تكالــيف تطويــر الســواتل وتشــغيلها  
تركة بني خمتلف البلدان املوجودة يف  أوصـي مبواصـلة العمل املنسق الستبانة املشاكل اهلامة املش         

وأوصي . مـنطقة مـن املـناطق والـيت ميكـن التصـدي هلـا مبسـاعدة تكنولوجـيا السـواتل الصـغرية                     
ــناطق االســتوائية         ــثل امل ــياجات املشــتركة، م ــناطق ذات االحت ــني امل ــة الشــراكات ب أيضــا بإقام

 املوجودة يف القارات املختلفة؛

 لربامج رصد األرض بالنسبة للبلدان النامية ولفوائد        مت إبـراز األمهـية املسـتمرة       )ج( 
ومــن مث، أُوصــي . جهــود الــتعاون الــدويل، مبــا يف ذلــك الــتعاون عــلى تدبــر الكــوارث الطبيعــية

بصـوغ بـرامج اسـتراتيجية طويلـة األجـل لضمان استدامة اقتناء وجتهيز البيانات الالزمة لرصد                 
لكــوارث الــيت هــي مــن صــنع اإلنســان والكــوارث  البيــئة واملــوارد الطبيعــية، ولتخفــيف وطــأة ا

 الطبيعية، وكذلك الختاذ القرارات؛
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سـلّم املشـاركون بفوائـد بـرامج السـواتل الصغرية يف اقتناء علوم وتكنولوجيا                )د( 
. الفضــاء وتطويــرها وتطبــيقها ومــا يرتــبط بذلــك مــن تكويــن قــاعدة معرفــية وقــدرات صــناعية

نشطة الفضائية جزءا ال يتجزأ من أي برنامج وطين         ولذلـك جـرى التشـديد عـلى أن تكون األ          
 مكرس القتناء التكنولوجيا وتطويرها ولبناء القدرات؛

الحـظ املشـاركون أيضـا بـتقدير مسـامهة الطـالب يف بـرنامج حلقـات العمل                   )ه( 
وسـلّموا بـأن اهـتمام الطـالب واملهنـيني الشـباب مبوضوع السواتل الصغرية هو عالمة واضحة                  

وذُكـر أن الـدور الـذي تقوم به اجلامعات يف تطوير القدرات             .  الوعـي لـدى الـناس      عـلى تـزايد   
ومن مث،  . الفضـائية هـو مـن السـبل املمكـنة لتطوير املوجودات الفضائية يف أي بلد من البلدان                 

أُوصـي بـأن يسـلّم كـل بلـد مـن الـبلدان بأمهـية الـدور الذي ميكن أن تقوم به تلك املوجودات           
اجـــة إىل إدراج عـــلم وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف املـــناهج التعليمـــية، وبـــالدور  يف التعلـــيم، وباحل

 الرئيسي الذي ميكن أن تقوم به اجلامعات يف تنفيذ خطة وطنية لشؤون الفضاء؛

شــدد املشــاركون عــلى احلاجــة إىل قــدر أكــرب مــن الوعــي لــدى عامــة الــناس    )و( 
وينبغي أن ينظر كل    . وجـيا الفضـاء   ولـدى صـناع القـرارات بـالفوائد املمكـنة لتطبـيقات تكنول            

بلــد أو جمموعــة مــن الــبلدان يف حتقــيق حــد أدى مــن القــدرات الفضــائية، ألن تلــك القــدرات   
 االقتصادية، فضال عن تعزيز صحة      –ميكـن أن تكـون بالغة القيمة يف تعزيز التنمية االجتماعية            

سة هلذا الغرض أن تقوم     ويف هذا الصدد، ميكن ملنظمة أو وكالة مكر       . السـكان ونوعية حيام   
 .بدور هام يف صوغ وتنفيذ برنامج فضائي

 
 احلواشي 

١٩ باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، قرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعينت(1))
، الفقرة ١ الفصل األول، القــرار  ،)A.00.I.3ع ـــورات األمم املتحدة، رقم املبيـــمنش( ١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐
 .املرفقمن ) ب( ٣٢

 .املرجع ذاته، املرفق الثالث (2) 
 لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية  الغرض من اللجنة الفرعية التابعة (3) 

لبلدان النامية وإذكاء الوعي ذا املوضوع يف   إىل ا منافع هذه السواتل بالنسبة تقييمملصلحة البلدان النامية هو 
كورة نشر استنتاجاا وتعميم ذ اللجنة الفرعية امل توىلوت. والبلدان النامية على السواءالنمو البلدان املتقدمة 

 : اللجنة الفرعية مع  تعاونا، تاوحتقيقا لغاي. املعلومات ذات الصلة من خالل تنظيم حلقات عمل وندوات 
األمم املتحدة وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية التابعة هلا؛ واالحتاد الدويل للمالحة  

 . واجلامعة الدولية للفضاء ؛نية باالتصال باملنظمات الدولية والبلدان الناميةاملعو له ة التابعة لجنالالفضائية و
 A/59/20( والتصويبات  ٢٠ واخلمسـون، امللحـق رقـم التاسعة الدورة  ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة  (4) 
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