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 مقدمة -أوال 
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
شـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه      مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستك          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،         

ــاث الفضـــ     ــراء األحبـ ــري إجـ ــباً لتيسـ ــروعاً مناسـ ــبار ذلـــك مشـ ــروض الباعتـ ــتوائية والعـ حية يضـ
 وانبثقت )1(.التكنولوجـية ومـا يتصـل بذلـك مـن تطبيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض             

 وعمال بتلك )2(. الذي عقد أثناء اليونيسبيس الثالثامللتقى التقين توصـيات إضـافية من أنشطة       
كــبري لــنطاق التوصــيات، تــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة إجــراء توســيع 

تعاونـه القـائم مـع اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام               
 .السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية

وأثـناء اجـتماع اللجـنة الفرعـية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية الذي عقد                 -٢
الذي كان  للمالحة الفضائية، نيواخلمساحلادي   املؤمتر الدويل    أن، اتفـق عـلى      ١٩٩٩يف عـام    

، ٢٠٠٠أكتوبر / تشـرين األول ٦ إىل ٢ مـن    ، الـربازيل،  املـزمع عقـده يف ريـو دي جـانريو         مـن   
فق على أن   تكما ا  .ذة يف أمـريكا الالتينـية     فرصـة مثالـية السـتعراض حالـة الـربامج املـنفّ           سـيتيح   

أن تستخدم احلالة يف بشرط شاركني من املناطق األخرى،    مل أمام ا  تكـون حلقـة العمل مفتوحة     
، السواتل الصغريةاالستفادة من الـبلدان النامية من  متكّـن  أمـريكا الالتينـية كمـثال عـلى كيفـية         

 األوىل  العمــل وقُــدم الــتقرير عــن حلقــة. حمــور املناقشــة األساســيذلــك املوضــوعوأن يشــكِّل 
ادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية حول السواتل الصغرية يف    املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واألك      

ــية  ــبلدان النام ــة ال ــية  : خدم ــريكا الالتين ــية  (A/AC.105/745)جتــربة أم  إىل اللجــنة الفرعــية العلم
ــنة         ــا الثام ــراض الســلمية يف دور ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــية ال والتقن

 والـدول األعضــاء يف  ونملشـارك مـا أبـداه ا  وبـناء عــلى  . ٢٠٠١عقـدت يف عـام    والـثالثني الـيت  
جتـاوب، تقـرر أن ذلك النشاط املنتظم ينبغي أن يتواصل، مع التشديد على خمتلف       مـن   اللجـنة   

 .جوانب املسألة وعلى االحتياجات احملددة لكل من األقاليم على حدة
__________ 

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

 .املرجع نفسه، املرفق الثالث  (2) 
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، ٢٠٠١أكتوبر /ول تشرين األ٢وعقـدت حلقـة العمـل الثانـية يف تولـوز، فرنسـا، يف                -٣
ــتحدة األمريكــية، يف    ــات امل ــثة يف هيوســتون، الوالي ، ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١٢والثال

 ٥، واخلامسة يف فانكوفر، كندا، يف       ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلـول  ٣٠والـرابعة يف بـرميني، أملانـيا، يف         
كتوبر أ/ تشرين األول  ١٩، والسادسة يف فوكووكا، اليابان، يف       ٢٠٠٤أكـتوبر   /تشـرين األول  

 A/AC.105/813 وA/AC.105/799 و(A/AC.105/772وقُدمــت تقاريــر هــذه احللقــات     . ٢٠٠٥
 إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دوراــا التاســعـــة  A/AC.105/855) وA/AC.105/835 و

ــودة      ــثة واألربعــني، املعق ــية واألربعــني والثال ــة واألربعــني والثان ــثالثني واألربعــني واحلادي  يف وال
 .، على التوايل٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢األعوام 

وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا الثامـــنة          -٤
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات ٢٠٠٥واألربعــني، املعقــودة يف عــام 

 يف إطــار )3(٢٠٠٦ تنظــيمها يف عــام واملؤمتــرات الــيت يعــتزم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي 
وأقـرت اجلمعـية العامـة لألمـم املتحدة الحقا، يف       . بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية         

، األنشـطة الـيت يـتعني االضطالع ا يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات            ٦٠/٩٩قـرارها   
 .٢٠٠٦الفضائية لعام 

، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث، عقدت حلقة  ٦٠/٩٩وعمـال بقـرار اجلمعية العامة        -٥
العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل الصغرية      

الربامج احلالية واملقررة يف جمال السواتل الصغرية، يف بلنسية، إسبانيا،          : يف خدمـة الـبلدان النامـية      
وكانـت تلـك هـي سـابع حلقـة عمل تنظَّم يف إطار املؤمتر             . ٢٠٠٦ر  أكـتوب / تشـرين األول   ٣يف  

الــدويل لــلمالحة الفضــائية بالتشــارك بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واألكادميــية الدولــية  
وبعـد إعـادة تنظيم هيكل األكادميية، أُسندت املسؤولية عن هذا التعاون إىل             . لـلمالحة الفضـائية   

 .اسات الفضاء وقانونه واقتصادياته، التابعة لألكادمييةاللجنة اخلامسة، املعنية بسي
  

 احلضـور     -باء  
 
.  مشاركا مسجال فيه  ٥٥شـكّلت حلقـة العمل جزءا ال يتجزأ من املؤمتر وحضرها حنو              -٦

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكـان العديـد ممـن حضـر حلقـة العمـل قـد حضـر أيضـا                
حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد املائية، اليت         فضائية  واالحتـاد الـدويل لـلمالحة ال      

__________ 
 ، )Corr.1 وA/60/20(والتصويب  ٢٠ امللحـق رقـم ،الستون الرمسية للجمعية العامة، الدورة   الوثائق (3) 

 .٩٤الفقرة 
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وقدمــت ). A/AC.105/878 (٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٣٠ و٢٩عقــدت يف بلنســية، إســبانيا، يف   
 .اجلهات الراعية حللقة العمل دعما ماليا إىل مشاركني خمتارين من البلدان النامية

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

وانصـب التركـيز عـلى الـتعاون الدويل والتعليم والتدريب     . رصـد األرض وبعـثات االتصـاالت     
ا عــدة مشـاركني يف حلقــات  وحضـر حلقـة العمــل أيضـ   . وفوائـد تلـك الــربامج للـبلدان النامــية   

عمـل سـابقة، أتـاحوا اسـتمرارية قـيمة ومتكّنوا من تقييم التقدم الذي أُحرز أثناء انعقاد سلسلة         
 .حلقات العمل

  
  خالصة العروض املقدمة        -ثانيا  

يف مقدمــة قصــرية، شــدد الرئــيس املشــارك حللقــة العمــل عــلى أمهــية سلســلة حلقــات     -٨
 ونوقشــت أربــع ورقــات تــناول معظمهــا اســتخدام الفضــاء       مث عرضــت بعــد ذلــك  . العمــل

 . وجرى يف اية اجللسة املزيد من املناقشة وتبادل اخلربات. اخلارجي لصاحل البلدان النامية

ويف الورقــة األوىل، قُــدم وصــف ملنصــة سلســلة مرييــاد للســواتل الصــغرية الــيت طورهــا  -٩
الـة الفضاء الفرنسية، باعتبارها مثاال على جناح   املركـز الوطـين للدراسـات الفضـائية الـتابع لوك          

ــة وصــفا لعــدد مــن املهــام الراهــنة واملقــررة    . حــافالت الســواتل الصــغرية  . كمــا قدمــت الورق
ــرامج الفضــاء لصــاحل        ــة احلــافالت أو املنصــات الســاتلية كــأداة تســتخدم يف ب وتناولــت الورق

وذكرت الورقة أن   . السواتل الصغرية الـبلدان النامـية، مـع التركيز على جين أقصى الفوائد من             
مــن بــني الفوائــد اهلامــة للســواتل الصــغرية أن هــذه الســواتل جتعــل الوصــول إىل الفضــاء قلــيل    
الـتكلفة، وجتعـل دورات التخطـيط والتنفـيذ قصـرية وتوفـر فرصـة لتدريب املهندسني الشباب؛                

الق الســواتل وذكــرت أن هــناك عــددا مــن مركــبات اإلطــالق الــيت ميكــن اســتخدامها يف إطــ   
ــية         ــيل إىل مهمــة علم ــذا القب ــن ه ــرنامج م ــيذ أي ب ــة إضــافية، وميكــن االســتناد يف تنف كحمول
مشـتركة تكرس هلا حمطة أرضية خاصة ا أو مشتركة يتم منها اإلطالق عندما تكون الفرصة               

ام وعملـيا، بينـت الـتجربة مـع احلـافالت السـاتلية أحادية السلسلة أن معدل توافر النظ        . مـتاحة 
وقد قدمت حافلة مريياد مثاال على أن حافالت .  يف املائة٩٥لالسـتخدام يصـل إىل أكـثر مـن          

 سواتل عن طريق حافلة ١٠السـواتل الصـغرية ميكـنها القـيام ببعثات العمليات، ويعتزم إطالق        
 .٢٠١٢-٢٠٠٨مريياد خالل الفترة 
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ــتها     -١٠ ــية الــيت قدم ــة الثان ت تكــنولوجي باململكــة   ســري ســاتيالي شــركةوتناولــت الورق
لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية مســتقبل تشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارث، الــيت  املــتحدة 

وبينـت الورقـة ضـرورة أن تضـاف إلـيها سواتل أخرى مع مرور الزمن، لضمان               . تعمـل حالـيا   
اخلاص وذكرت أن األعضاء اخلمسة احلاليني يف احتاد الشركات         . اسـتمرارية قدرات التشكيلة   

بالتشـكيلة جيـتمعون مـرة كـل ستة أشهر ملناقشة كيفية تشغيل السواتل، وأن الصور توزع من       
وتتمثل املزية الفريدة لتشكيلة سواتل رصد الكوارث يف الرقعة  . خـالل شـركة جتاريـة مسـتقلة       

وتضاهي مواصفات الصور   . الواسـعة الـيت تغطـيها والـيت تتيح تصوير أي مكان يف العامل يوميا              
ــ ــرها    ال ــيت يوف ــا التشــكيلة مواصــفات الصــور ال ــداستشــعار األراضــي عــن  ســاتل يت تقدمه  بع
وتدعـم التشـكيلة العديـد مـن التطبيقات، وبذلك تقدم إيضاحا عمليا الستخدام      ). الندسـات (

وذكـرت الورقة أن من بعض األمثلة اليت ميكن للبلدان النامية           . السـواتل الصـغرية يف العملـيات      
التطبـيقات اخلاصـة بالـزراعة الدقيقة وتقييم الغطاء احلرجي يف الربازيل، علماً        أن تسـتفيد مـنها      

 . بأن الفترة اليت تنقشع فيها الغيوم يف ذلك البلد ال تتعدى ثالثة أشهر

وتناولـت الورقـة الثالـثة، الـيت قدمتها جنوب أفريقيا، خريطة طريق لالستشعار عن بعد                  -١١
للتحسن يف نسبة التكلفة إىل األداء للسواتل الصغرية، ميكن النظر     ونظـرا   . لصـاحل الـبلدان النامـية     

وأضافت الورقة أن البلدان . يف استخدام السواتل الصغرية يف برامج عمليات االستشعار عن بعد
النامـية اليت تستخدم السواتل الصغرية كآلية للوصول إىل الفضاء حباجة إىل برامج مستدامة توفر               

. وتشـرك مهندسـيها الشباب املختصني بالسواتل الصغرية يف الربامج اجلارية          اسـتمرارية البـيانات     
وذكـرت أن بـرنامج السـواتل الصـغرية الـذي يركـز عـلى تطبيقات االستشعار عن بعد ميكن أن                  

واستعرضت الورقة األسباب   . يؤدي يف النهاية إىل استخدام املعلومات يف اختاذ القرارات الذكي         
الـربامج الفضـائية يف الـبلدان النامـية، واقترحـت مشروعا يشتمل على      الـيت تدعـو إىل اسـتحداث        

ثالثـة سـواتل ميكـن أن يـنفّذ خـالل مخـس سنوات ويستطيع أن يقدم معلومات مفيدة وأن يتيح                     
وبينت الورقة، كدراسة حالة،    . الفرصـة إلشـراك فـريق حمـلي ملهندسـي السـواتل عـلى حنـو دائـم                 

جـيا السـواتل يف جـنوب أفريقـيا، وحبثـت النواتج املتوقعة ملبادرة           الـتقدم احملـرز يف بـرنامج تكنولو       
وذكرت الورقة أن هذه الكوكبة هي جهد تعاوين بني . كوكـبة السـواتل األفريقية إلدارة املوارد    

جـنوب أفريقـيا واجلزائـر ونـيجرييا وكينـيا إلنشـاء كوكـبة مـن السـواتل مشـكّلة على أمثل وجه               
وأيـدت الورقـة التأكيد بأن تكنولوجيا السواتل الصغرية         . لومـات لتلبـية حاجـات أفريقـيا مـن املع        

ــية  ــدول النام ــية     . مالئمــة لل ــدول النام ــة يف هــذه الفرضــية فبينــت أن بإمكــان ال وتوســعت الورق
 . استخدام السواتل الصغرية يف إقامة برامج فضاء مستدامة
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ة الســواتل يف مالــيزيا  وقارنــت الورقــة الــرابعة، الــيت قدمــتها إندونيســيا، بــني أنشــط         -١٢
وحبثـت الورقـة عـددا مـن الـربامج اجلامعية      . وإندونيسـيا، ال سـيما مـن حيـث إمكانـية الـتعاون          

. لـتحديد عناصـرها األساسية وكيف ميكن أن تشكّل تلك الربامج األساس للمزيد من التعاون     
يف مســاعي واعتــربت الورقــة أن الســواتل الصــغرية متــثّل حافــزا عــلى تطويــر القــدرات البشــرية  

 . التكنولوجيات املتقدمة
  

  االستنتاجات والتوصيات         -ثالثا  
أكّـدت حلقـة العمـل جبـالء أن هـناك فوائد هائلة ميكن جنيها من استحداث األنشطة                    -١٣

 .الفضائية عن طريق برنامج للسواتل الصغرية

يت قدمت يف والاليونيسبيس الثالث   قدمها  االقـتراحات اليت    واعتـربت حلقـة العمـل أن         -١٤
واعترب املشاركون أن سلسلة حلقات العمل هذه . حلقـات العمـل السـابقة قابلـة متامـا للتطبـيق        

 . ويف إذكاء الوعي لدى البلدان اليونيسبيس الثالثهي إسهام هام يف تنفيذ توصيات

قــد أوضــحت مــدى مــا  العملــيةأن النــتائج يف حلقــة العمــل  العــروض املقدمــة وبينــت -١٥
 قدمتو. واإلقليميةيف معاجلـة املشـاكل الوطنية   مـن فعالـية    اتل الصـغرية    كـون للسـو   ميكـن أن ي   

يف   االستشعار عن بعدتقـدم بالفعل فوائد، وال سيما الفوائد الناشئة من  بـرامج   معلومـات عـن     
 . البـىن التحتيةتطوير  و،الزراعةوجماالت مثل التخفيف من وطأة الكوارث، 

ن برامج، بينت كيف يتيح التقدم التكنولوجي االضطالع وقدمـت أيضـا معلومـات ع      -١٦
 .مبهام علمية طموحة يتم تصميمها وإطالقها باستخدام السواتل الصغرية

وأشـارت حلقة العمل أيضا إىل فوائد السواتل الصغرية يف التعليم والتدريب، ال سيما                 -١٧
 .يف اجلامعات

ــي    -١٨ ــادة تأكـ ــم إعـ ــن املهـ ــاركون أن مـ ــرب املشـ ــتراحات الـــيت قدمـــت  واعتـ ــابقا د االقـ سـ
 : واستكماهلا، وال سيما ما يلي

شـدد املشـاركون عـلى أمهـية التركـيز على التطبيقات اليت تقدم فوائد اقتصادية        )أ( 
من أجل و. مسـتدامة إىل الـبلدان النامـية، ال سـيما التطبيقات املتعلقة ببعثات االستشعار عن بعد          

جتماعية القصوى إىل سكان تلك البلدان، أوصي بإنشاء الربامج         تقـدمي الفوائد االقتصادية واال    
  واالستدامة؛االستمراريةبطريقة تكفل 
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بينــت العــروض أن مشــاريع الســواتل الصــغرية تعــزز، مــن خــالل االتفاقــات     )ب( 
وذُكر أن . الثنائـية أو املـتعددة األطـراف، الـتعاون الـدويل داخل املناطق أو على الصعيد العاملي      

ريع السـواتل الصـغرية ميكـن أن تفضـي إىل تعـاون مـثمر بـني خمـتلف الـبلدان عـلى ختطيط            مشـا 
البعـثات العلمـية والتطبيقـية وتنفـيذها وتشـغيلها، وكذلـك عـلى االستفادة الفعالة من البيانات                  

وحتقــيقا هلــذه الغايــة، أوصــي مبواصــلة  . املســتقاة، مــع التشــارك يف تكالــيف الــتطوير والتشــغيل 
سـق عـلى استبانة املشاكل اهلامة املشتركة بني خمتلف البلدان املوجودة يف أي منطقة             العمـل املن  

وأوصــي أيضــا . مــن املــناطق والــيت ميكــن التصــدي هلــا مبســاعدة تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية  
بإقامـة شـراكات بـني املـناطق ذات االحتياجات املشتركة، مثل املناطق االستوائية املوجودة يف                

 تلفة؛القارات املخ

وشــدد عــلى االهــتمام املســتمر واملتــنامي عــلى الــدوام بــربامج رصــد األرض     )ج( 
لصـاحل الـبلدان النامـية وبفوائد جهود التعاون الدويل، مبا يف ذلك اجلهود املوجهة إىل التصدي                 

ولذلـك أوصـت حلقـة العمل باستحداث برامج استراتيجية طويلة األجل            . للكـوارث الطبيعـية   
اقتـناء وجتهيز البيانات الالزمة الختاذ القرارات ولرصد البيئة واملوارد الطبيعية          لضـمان اسـتدامة     

 ولتخفيف وطأة الكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان؛

سـلّم املشـاركون بفوائـد بـرامج السـواتل الصغرية يف اقتناء علوم وتكنولوجيا                )د( 
. عدة معرفـية وقـدرات صــناعية  الفضـاء وتطويـرها وتطبـيقها ومـا يرتـبط بذلــك مـن تكويـن قـا        

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

الحــظ املشــاركون أيضــا بعــني الــتقدير مســامهة الطــالب يف حلقــات العمــل،   )ه( 
نـيني الشـباب مبوضوع السواتل الصغرية هو عالمة واضحة    وسـلّموا بـأن اهـتمام الطـالب وامله        
وشـدد عـلى أن الـدور الـذي تقـوم بـه اجلامعات يف تطوير       . عـلى تـزايد الوعـي لـدى اجلمهـور         

ولذلــك . القــدرات الفضــائية هــو مــن الســبل املمكــنة لــتطوير املوجــودات الفضــائية يف أي بلــد
ن تقوم به تلك املوجودات يف التعليم، أُوصـي بـأن يسـلّم كـل بلـد بأمهـية الـدور الـذي ميكـن أ            

وباحلاجـة إىل إدراج علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف املـناهج التعليمـية، وبـالدور الرئيسـي الذي                    
وشدد على فوائد استحداث برامج . ميكـن أن تقـوم بـه اجلامعات يف تنفيذ خطة فضائية وطنية       

ية حصر مدة أي مشروع بسنة للسـواتل الصـغرية يف اجلامعـات، ولكـن جرى التأكيد على أمه          
 أو سنتني حىت يتمكن الطالب من االستفادة من مشاركتهم يف دورة حياة املشروع بكامله؛
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شـدد املشـاركون عـلى احلاجـة إىل زيـادة الوعـي لدى اجلمهور ولدى صناع                  )و( 
د أو وذكر أنه ينبغي أن ينظر كل بل. القـرارات بـالفوائد املمكـنة لتطبـيقات تكنولوجيا الفضاء        

جمموعـة مـن الـبلدان يف حتقـيق حـد أدىن مـن القـدرات الفضـائية، ألن تلـك القدرات ميكن أن                   
 االقتصادية، فضال عن تعزيز صحة السكان  -تكـون بالغـة القـيمة يف تعزيز التنمية االجتماعية           

ويف هـذا الصـدد، ميكـن ملـنظمة أو وكالـة مكرسة هلذا الغرض أن تقوم بدور          . ونوعـية حـيام   
 .يف صوغ برنامج فضائي وتنفيذههام 

 


