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األول- 
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الثاين- 
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 الفصل 
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مقدمة  أوال-
 
 

اخللفية واألهداف  ألف-
 

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية (اليونيسـبيس الثـالث)،  -١

ـــة الفضائيــة  يف مجلـة أمـور، بضـرورة االضطـالع بـالتطوير والتشـييد والتشـغيل املشـترك لطائفـة مـن السـواتل الصغـرية تتيـح فرصـاً لتنميـة الصناع

احملليـة، باعتبـار ذلـك مشـروعاً مناسـباً لتيسـري إجـراء األحبـاث الفضائيـة والعـروض التوضيحيـة للتكنولوجيـا ومـا يتصـل بذلـك مـــن تطبيقــات يف 

 
(٢)

 وقدمـت توصيـات إضافيـة انبثقـت عـن أنشـطة امللتقـى التقـين الـذي عقـد أثنـاء اليونيسـبيس الثـالث.
(١)

جمايل االتصاالت ورصـد األرض.

ووفقـاً لتلـك التوصيـات، وسـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع لألمانـة توسـيعاً كبـريًا نطـاق تعاونـه القـائم مـــع اللجنــة الفرعيــة التابعــة 

 
(٣)

لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية.

وأقـرت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورـا الثالثـة واألربعـني الـيت عقـدت يف عـام ٢٠٠٠، برنــامج  -٢

 وأيـدت اجلمعيـة العامـة فيمـا بعـد، يف قرارهـــا ١٢٢/٥٥ 
(٤)

حلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واملؤمتـرات املعتزمـة لعـام ٢٠٠١.

املؤرخ ٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٢٠٠١. 

وأثناء اجتماع اللجنة الفرعيــة التابعـة لألكادمييـة املذكـورة الـذي  -٣
عقـد يف عـام ١٩٩٩، اتفـق علـى أن املؤمتـر الـدويل احلـادي واخلمسـون للمالحـة الفضائيـة، الـذي كــان مــن 
ـــذة يف  املزمـع عقـده يف ريـو دي جانـريو مـن ٢ اىل ٦ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، سـيتيح فرصـة مثاليـة السـتعراض حالـة وتقـدم الـربامج املنف

منطقة أمريكا الالتينية. كما اتفق على أن تكون حلقـة العمـل مفتوحـة للمشـاركني مـن املنـاطق األخـرى، ولكـن أن تسـتخدم احلالـة يف أمريكـا 

الالتينيـة كمثـال علـى كيفيـة اسـتفادة البلـدان الناميـة مـن السـواتل الصغـرية. واتفـق أيضـــاً علــى أن يكــون ذلــك املوضــوع هــو حمــور املناقشــة 

/A) إىل اللجنـة  A C األساسي. وقدم التقرير عن حلقة العمل األوىل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدوليـة (الوثيقـة 105/745.

الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الرابعـة واألربعـني الـيت عقـدت يف عـام ٢٠٠١. وبنـاء علـى مـا أبـداه املشـاركون وممثلـو الـدول األعضـــاء يف 

اللجنة من جتاوب، تقرر أن تشجع حلقة العمل الثانية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠١ تطوير تكنولوجيا السواتل الصغرية يف أفريقيا. 

                                                           

ـــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، فيينــا، ١٩-٣٠  تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املع (١) 
E)، الفصل األول، القرار ١، الفقرة ٣٢ (ب) من املرفق.  متوز/يوليه ١٩٩٩ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 00.1.3.

املرجع ذاته، املرفق الثالث.  (٢)

الغـرض مـن اللجنـة الفرعيـة التابعـة لألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضائيـة واملعنيـة باسـتخدام السـواتل الصغـــرية ملصلحــة البلــدان  (٣)
النامية هو تقدير منافع هذه السواتل بالنسبة إىل البلدان الناميـة وإذكـاء الوعـي ـذا املوضـوع يف البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة علـى السـواء. وتتـوىل اللجنـة 
الفرعية املذكورة نشر استنتاجاا وتعميم املعلومات ذات الصلة مـن خـالل تنظيـم حلقـات عمـل ونـدوات. وحتقيقـا لغايتـها، تتعـاون اللجنـة الفرعيـة مـع األمـم 
املتحدة وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغــراض السـلمية التابعـة هلـا؛ واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة واللجنـة التابعـة لـه واملعنيـة باالتصـال باملنظمـات 

الدولية والبلدان النامية؛ واجلامعة الدولية للفضاء. 

)، الفقرة ٣٧.  A الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٢٠ (55/20/ (٤)
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وعقدت حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضائيـة عـن السـواتل الصغـرية يف خدمـة البلـدان  -٤

النامية: املنظور األفريقي يف تولوز، فرنسا، يف ٢ تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١. وكـانت ثـاين حلقـة عمـل مشـتركة بـني مكتـب شـؤون الفضـاء 

اخلـارجي واللجنـة الفرعيـة التابعـة لألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضائيـة واملعنيـة باسـتخدام السـواتل الصغـرية ملصلحـــة البلــدان الناميــة تنظــم يف 

إطار املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية. 
 
 

احلضور  باء-
 

كـانت حلقـة العمـل جـزءا جوهريـا مـن املؤمتــر الـدويل للمالحــة الفضائيــة، وحضرهــا ٤٠ شـخصا مـن املشـــاركني املســجلني يف  -٥

املؤمتر. وكان العديد من املشاركني فيها قـد حضـروا أيضـا حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة حـول 

ـــل انعقــاد املؤمتــر  االسـتفادة عمليـاً مـن التطبيقـات الفضائيـة: الفـرص والتحديـات يف ميـدان التنميـة املسـتدامة، الـيت عقـدت يف ألـيب، فرنسـا، قبي

A). وقدمـت اجلـهات الراعيـة حللقـة العمـل الـيت عقـدت يف  / AC.105/755 مباشرة (من ٢٧ إىل ٢٩ أيلول/ سـبتمرب ٢٠٠١) (الوثيقـة

أليب (وهي األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبيـة واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضائيـة) الدعـم املـايل ملشـاركني خمتـارين مـن البلـدان 

النامية كان االحتاد الدويل للمالحة الفضائية قد أعفاهم من رسوم التسجيل. 

وكـانت أهـداف حلقـة العمـل هـي اسـتعراض التقـدم احملـرز يف أفريقيـا يف جمـــال إنشــاء الســواتل الصغــرية واســتخدامها، يف ضــوء  -٦

ـــات  توصيـات حلقـات العمـل السـابقة الـيت نظمتـها اللجنـة الفرعيـة التابعـة لألكادمييـة. وحضـر حلقـة العمـل أيضـا عـدد مـن املشـاركني يف حلق

العمل السابقة، الذين سامهوا يف ضمان االستمرارية الفعالة ومتكنوا من تقييم التقدم احملرز أثناء انعقاد سلسلة حلقات العمل. 
 
 

خالصة العروض املقدمة  ثانيا-
 

ــاطق  عرضـت علـى حلقـة العمـل سـت أوراق، قـدم معظمـها وصفـاً للحالـة الراهنـة واملشـاريع املتقدمـة الـيت تنفـذ يف أفريقيـا ويف من -٧

أخرى. 

وقـدم الرئيـس املشـارك حللقـة العمـل الورقــة األوىل، الــيت اســتعرضت النتــائج احملــرزة خــالل حلقــات العمــل الــيت عقــدت أثنــاء  -٨

اليونيسـبيس الثـالث ويف أمريكـا الالتينيـة. وشـدد العـرض، الـذي كـان عبـارة عـن مقدمـة حللقـة العمـل، علـــى إمكانيــة تطبيــق نتــائج احللقــات 

السابقة واستنتاجاا على البلدان األفريقية. 

ـــؤون الفضــاء اخلــارجي الورقــة الثانيــة، الــيت شــددت علــى أمهيــة الســواتل الصغــرية يف  وعـرض مديـر مكتـب األمـم املتحـدة لش -٩

استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة. ومت التركـيز علـى بنـاء القـدرات مـن خـالل نقـل التكنولوجيـا وبرامـج التدريـب. وسـلّط 

الضوء على التمويل وحقوق امللكية الفكرية املرتبطة بنقل التكنولوجيا. 

)، تسـعى جنـوب أفريقيـا إىل مواصلـة تطويـر أنشـطتها الفضائيـة املتعلقـة  S unsat) وقيل إنه، استنادًا إىل جناح برنامج سانسات -١٠

باالحتياجات الفعلية يف البلدان األفريقية. وشددت الورقة الـيت قدمتـها جنـوب أفريقيـا علـى وجـود احتياجـات حقيقيـة إىل التطبيقـات، وخاصـة 

إذا تيسر توفري بيانات منخفضة التكاليف من أجل حتسني عملية صنع القـرارات. وقـد بيـن برنـامج سانسـات أن مـن املمكـن تطبيـق االستشـعار 
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عـن بعـد العـايل االسـتبانة عـرب سـواتل صغـرية يف جمـاالت مثـل الزراعـة أو إدارة املـوارد املائيـــة أو ختفيــف الكــوارث. وأوضحــت الورقــة أيضــاً 

إمكانية جتميع القدرات التكنولوجية احلالية، وال سـيما القـدرات الـيت طـورت يف إطـار برنـامج سانسـات، بغيـة تنفيـذ برنـامج جديـد كليـاً. ويف 

اخلتـام، قيـل إن ذلـك الربنـامج يسـمح بتحقيـق فوائـد اقتصاديـة ليـس فقـط يف جمـاالت التطبيـق املشـار إليـها أعـاله بـــل أيضــاً يف ميــادين التعليــم 

والتدريب وتنمية الصناعة واملنشآت الفرعية. 

ــاركني علـى مشـروع جمموعـة سـواتل رصـد الكـوارث العـاملي املؤلـف مـن مخسـة سـواتل صغـرية مـن شـأا أن  وجرى إطالع املش -١١

تضمن رصد منطقة معينة يومياً دف مراقبة الظروف السريعة التغري خالل الكـوارث. وسيسـاهم بكـل سـاتل بلـد خمتلـف. وقـد بـدأت اجلزائـر 

)، كجـزء مـن برنـامج نقـل الدرايـة والتكنولوجيـا بالتعـاون مـع اململكـة املتحـــدة  A lsat-1) إنشـاء أول سـاتل هلـا، وهـو السـاتل ألسـات-١

لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. واجلزائر واململكـة املتحـدة مـن بـني اجلـهات اخلمـس املشـاركة، باإلضافـة إىل بلـد إفريقـي آخـر هـو نيجرييـا 

ـــك الســواتل لتلبيــة مــا  وبلديـن آسـيويني مهـا تـايلند والصـني. وفضـالً عـن املهمـة األوليـة لكـل سـاتل ضمـن اموعـة، ميكـن أيضـاً اسـتخدام تل

للبلدان األعضاء املعنية من احتياجات خاصـة. ويف حالـة اجلزائـر، تعلـق أمهيـة كـربى علـى تطبيقـات مثـل رصـد اسـتخدام األراضـي الزراعيـة أو 

التلـوث الصنـاعي والبحـري أو التحقـق مـن رسـم اخلرائـط إلنشـاء البـىن التحتيـة، باإلضافـة إىل الرصـد املكثـــف للتصحــر، الــذي يتمــيز بطابعــه 

اإلقليمي األكثر حتديدًا. 

وأعربت تونس عن اهتمامها باألنشــطة الفضائيـة، الـيت ميكـن أن تكـون بالتعـاون مـع بلـدان أخـرى يف منطقـة املغـرب العـريب. وقـد  -١٢

أجريت دراسة أولية بشأن بعثة ساتل صغري جلمع البيانات املناخيـة ورصـد البحـريات والسـدود عـن بعـد كمبـادرة تعاونيـة بـني تونـس وفرنسـا. 

وأشري أيضاً إىل تطبيقات فضائية أخرى يف جمايل االتصاالت السلكية والالسلكية والنفاذ إىل األوساط اإلعالمية كأهداف مهمة لتونس. 

وقدمت الربازيل ورقـت حـوت عرضـاً لنظـام اسـتوائي للرصـد العـاملي منبثـق مـن النظـام الـربازيلي ملراقبـة غابـات األمـازون املطريـة  -١٣

عرب ساتل االستشعار عن بعد، كربنامج آخر حمتمل للتعـاون بـني القـارات. ويسـتهدف هـذا الربنـامج املبتكـر تلبيـة االحتياجـات املعينـة للمنـاطق 

ــى سـاتل صغـري لالستشـعار عـن بعـد موجـود يف مـدار اسـتوائي، وميكـن أن يـؤدي إىل زيـادة تواتـر الرصـد  القريبة من خط االستواء، ويعتمد عل

وإتاحة إرسال البيانـات يف وقـت مقـارب للزمـن احلقيقـي. ومـن التطبيقـات املمكنـة لذلـك السـاتل رصـد إزالـة األحـراج أو حرائـق الغابـات أو 

الفيضانات أو التصحر أو استغالل املعـادن أو خمتلـف األنشـطة البحريـة. وميكـن للمسـتعملني يف املنطقـة االسـتوائية األفريقيـة االسـتعانة خبدمـات 

حمطة االستقبال ومركز البعثة املوجودين يف أفريقيا، وقد بدأ إجراء اتصاالت أّولية لتحقيق ذلك التعاون. 
 
 

االستنتاجات والتوصيات  ثالثا-
 

أبرزت حلقة العمـل بوضـوح أن هنـاك فوائـد جانبيـة كـربى ميكـن حتقيقـها باسـتحداث أنشـطة فضائيـة مـن خـالل برنـامج سـواتل  -١٤

صغرية. 

وشددت حلقة العمل على أمهية التركيز أساساً على التطبيقات اليت حتقق فوائد اقتصادية مستدامة للبلدان النامية يف أفريقيا.  -١٥
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ويف العروض، جرى التـأكيد أيضـاً علـى أن خـربة أفريقيـا املتناميـة ميكـن أن حتقـق نتـائج عمليـة ببيـان قـدرة السـواتل الصغـرية علـى  -١٦

املعاجلـة الفعالـة للمشـاكل اإلقليميـة. وعلـى سـبيل املثـال، أكـدت التجـارب املبلّـغ عنـها علـى أمهيـة تطبيقـات السـواتل الصغـرية لالستشـعار عــن 

بعد وال سيما يف ميادين ختفيف الكوارث والزراعة والتصحر ورصد الغابات. 

وأقـر املشـاركون يف حلقـة العمـل بـأن السـواتل الصغـرية هـي أداة مفيـدة الكتسـاب التكنولوجيـــا وتطويرهــا واملســامهة يف التعليــم  -١٧

والتدريب. 

ــاريع السـواتل الصغـرية يف أفريقيـا تعـزز حاليـاً التعـاون الـدويل يف املنطقـة ومـع الشـركاء األوروبيـني  وسلّم املشاركون أيضاً بأن مش -١٨

واآلسيويني. 

وأكد املشاركون على احلاجة إىل زيادة الوعي لدى اجلمهور ولدى صانعي القرارات.  -١٩

وأقر املشــاركون يف حلقـة العمـل بـأن االقتراحـات الـيت قُدمـت خـالل مؤمتـر اليونيسـبيس الثـالث قابلـة للتطبيـق متامـا علـى أفريقيـا،  -٢٠

غري أم قدموا االستنتاجات والتوصيات اإلضافية التالية اليت تركز تركيزًا أكرب على االحتياجات املعينة لتلك املنطقة: 

اعترفت حلقة العمـل بأنـه ينبغـي تعزيـز استكشـاف سـبل التعـاون الـدويل مـن أجـل تشـجيع اسـتخدام النظـم السـاتلية  (أ)

الصغـرية ملصلحـة البلـدان األفريقيـة وسـائر البلـدان الناميـة، وال سـيما مـن خـالل الـترويج ملشـاريع إقليميـة. وهلـذا الغـرض، أوصـت بالشـروع يف 

إجـراءات منسـقة لتحديـد املشـاكل الكبـرية املشـتركة بـني بلـدان خمتلفـة يف املنطقـة والـــيت ميكــن التصــدي هلــا باالســتعانة بتكنولوجيــا الســواتل 

الصغرية. كما أوصت بإرساء الشراكات بني املناطق ذات االحتياجات املشتركة، مثل املناطق االستوائية يف خمتلف القارات؛ 

اسـتذكر أنـه بذلـت جـهود السـتحداث نظـم فضائيـة مكرسـة لتحســـني نوعيــة احليــاة يف البلــدان الناميــة. وســعيا اىل  (ب)

ضمـان احلـد األقصـى مـن الفوائـد االقتصاديـة واالجتماعيـة لصـاحل السـكان يف تلـك البلـدان، أوصـت حلقـة العمـل بإنشـاء الـربامج ذات الصلـــة 

على حنو يكفل االستمرارية واالستدامة؛ 

وأبـرزت حلقـة العمـل علـى وجـــه اخلصــوص أمهيــة برامــج رصــد األرض للبلــدان الناميــة وفوائــد اجلــهود التعاونيــة  (ج)

الدوليـة. ولذلـك أوصـت بوضـع برامـج اسـتراتيجية طويلـة األجـل لضمـان احلصـــول علــى البيانــات الالزمــة لرصــد املــوارد البيئيــة والطبيعيــة، 

وكذلك لصنع القرارات، ومعاجلة البيانات؛ 

وسلّمت حلقة العمـل بفوائـد برامـج السـواتل الصغـرية يف اكتسـاب التكنولوجيـا وتطويـر املنشـآت الفرعيـة. ولذلـك،  (د)

أوصت بأن تكون األنشطة الفضائية من صميم أي برنامج وطين مكرس الكتساب التكنولوجيا وتطويرها؛ 

وأخريًا، أقرت حلقة العمل بأمهية إدراج موضوع التطوير الفضائي يف املناهج التعليميـة، وخاصـة ـدف  (ه)
حفز الطالب وتدريبهم. ومتاشياً مع التوصيات اليت قُدمت يف مؤمتر اليونيســبيس الثـالث، اقـترحت أن يعـترف كـل بلـد بـالدور 
الكبـري الـذي ميكـن للمـوارد الفضائيـة أن تؤديـه يف جمـال التعليـم، وباحلاجـة اىل إدراج مـادة الفضـاء يف التعليـم وكذلـك إذكـــاء 

الوعي لدى السكان وصانعي القرارات بالفوائد اليت تتيحها التطبيقات التكنولوجية الفضائية. 
 

ـــــــــــ 


