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 مقدمة   -أوال  
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
ضـاء اخلارجي واستخدامه    مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الف            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،         

ــائية وا     ــاث الفضـ ــراء األحبـ ــري إجـ ــباً لتيسـ ــروعاً مناسـ ــبار ذلـــك مشـ ــروض الباعتـ ــتولعـ حية يضـ
 وانبثقت  )1(.للتكنولوجـيا ومـا يتصـل بذلـك مـن تطبيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض               

 وعمال بتلك )2(. الذي عقد أثناء اليونيسبيس الثالثامللتقى التقين توصـيات إضـافية من أنشطة       
القائم مع التوصـيات، وّسـع مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة نطاق تعاونه            

اللجـنة الفرعـية الـتابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية      
 .ملصلحة البلدان النامية توسيعا كبريا

وأقــّرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورــا التاســعة      -٢
مل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات     ، بـرنامج حلقـات الع     ٢٠٠٦واألربعـني، يف عـام      

 ، كمــــا هــــو مقــــترح يف تقريــــر اخلــــبري املعــــين بالتطبــــيقات الفضــــائية ٢٠٠٧املــــزمعة لعــــام 
)A/AC.105/874 .(   مث أقــّرت اجلمعــية العامــة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١، يف قرارها ٢٠٠٧

، ٢٠٠١أكــتوبر / تشــرين األول٢وعقــدت حلقــة العمــل الثانــية يف تولــوز، فرنســا، يف   -٣
، ٢٠٠٢أكـــتوبر / تشـــرين األول١٢والثالـــثة يف هيوســـتون، الواليـــات املـــتحدة األمريكـــية، يف 

 ٥، واخلامسـة يف فانكوفـر، كــندا، يف   ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلــول٣٠والـرابعة يف بـرميني، أملانـيا، يف    
أكتوبر / تشـرين األول ١٩، والسادسـة يف فوكووكـا، الـيابان، يف        ٢٠٠٤أكـتوبر   /ولتشـرين األ  
ــبانيا، يف ٢٠٠٥  وكانـــــت. ٢٠٠٦أكـــــتوبر / تشـــــرين األول٣، والســـــابعة يف بلنســـــية، إســـ

 A/AC.105/835و A/AC.105/813 وA/AC.105/799 وA/AC.105/772(تقاريــــر هــــذه احللقــــات 
 اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف دوراا السنوية         إىلتقـدم   ) A/AC.105/884 و A/AC.105/855و

 .كل عام منذ دورا التاسعـــة والثالثني
                                                                 

تحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، قرير مؤمتر األمم املت (1) 
 ، ١ الفصل األول، القرار ،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩

 .املرفقمن ) ب( ٣٢الفقرة 
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث (2) 
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، ووفقــا لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، عقــدت ٦١/١١١وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -٤
حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية حول السواتل             

، وكانت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية يف حـيدر أبـاد، اهلند، يف                
ثـامن حلقـة عمـل تـنظَّم يف إطـار املؤمتـر الـدويل لـلمالحة الفضـائية بالتشارك بني مكتب شؤون                       

وبعـد إعـادة تنظـيم هيكل األكادميية،    . الفضـاء اخلـارجي واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضـائية          
أُســندت املســؤولية عــن هــذا الــتعاون إىل اللجــنة اخلامســة لألكادميــية، املعنــية بسياســات الفضــاء  

 .وقانونه واقتصادياته
  

 احلضـور -باء 
 
شـكّلت حلقـة العمـل جـزءا ال يـتجّزأ مـن املؤمتـر الـدويل لـلمالحة الفضائية وحضرها                  -٥

حلقة ل قـد حضر أيضا      وكـان العديـد ممـن حضـر حلقـة العمـ           .  مشـاركا مسـّجال فـيه      ٦٠حنـو   
حـــول اســـتخدام العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واالحتـــاد الـــدويل لـــلمالحة الفضـــائية 

تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـية املسـتدامة يف سـبيل حتقـيق األمـن الغذائي، اليت عقدت يف          
ــن     ــند، مـ ــاد، اهلـ ــيدر أبـ ــول٢٣ إىل ٢١حـ ــبتمرب / أيلـ ــت ). A/AC.105/905 (٢٠٠٧سـ وقّدمـ

 .هات الراعية حللقة العمل تلك دعما ماليا إىل مشاركني خمتارين من البلدان الناميةاجل

وكـان أحـد األهـداف الرئيسـية حللقـة العمل حول السواتل الصغرية يف خدمة البلدان                 -٦
النامـية هـو استعراض فوائد برامج السواتل الصغرية، مع تشديد خاص على املسامهة اليت ميكن            

. السـواتل يف دعـم البعثات العلمية وبعثات رصد األرض وبعثات االتصاالت          أن تقّدمهـا تلـك      
. وانصـّب التركـيز عـلى الـتعاون الـدويل والتعليم والتدريب وفوائد تلك الربامج للبلدان النامية                

وكــان مــن بــني مــن حضــر حلقــة العمــل عــدة مشــاركني يف حلقــات عمــل ســابقة، فأتــاحوا     
 .م التقّدم الذي أُحرز يف مسار سلسلة حلقات العملاستمرارية قّيمة ومتكّنوا من تقيي

  
  ملخص العروض املقدمة -ثانيا 

ــات العمــل        -٧ ــة عــن سلســلة حلق ــة العمــل حملــة عام ــدم الرؤســاء املشــاركون حللق مث . قَ
. عرضـت ونوقشـت سـت ورقـات تتـناول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل البلدان النامية                   

 .وىل أيضا اخلربة املكتسبة يف جمال السواتل لدى البلدان الناميةوتتناول بعض الورقات األ

وتضــمن العــرض األول استعراضــا الحتــياجات املســتعملني الــيت تســتند إلــيها كوكــبة   -٨
السـواتل الصـغرية األفريقية إلدارة املوارد، ووصفت هذه الكوكبة بأا تليب احلاجة إىل بيانات             

وذُكــر أن االســتخدام . فريقــيا مــن أجــل تطبــيقات إدارة املــوارد منــتظمة عالــية االســتبانة عــن أ
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الواسـع االنتشـار لبـيانات الصــور العالـية االسـتبانة واملتوسـطة االســتبانة يبـّين بوضـوح احلاجــة         
وقــد تطــورت احتــياجات مســتعملي الكوكــبة . املــلحة إىل توفــري بــيانات مــن هــذا القبــيل آنــياً 

ــية االســتبانة الــيت توفــرها الكوكــبة    األفريقــية إلدارة املــوارد لتشــمل، عــ  الوة عــلى الصــور عال
ويف املستقبل ستكون هناك حاجة إىل    . األوىل، صـور متوسـطة االسـتبانة وعالية االستبانة جدا         

جمموعــات بــيانات صــور مــن الــرادار ذي الفــتحة االصــطناعية وصــور باألشــعة احلــرارية حتــت  
يانات عـن أفريقـيا توفّر باستخدام االستشعار   وأشـري إىل احتـياجات املسـتعملني إىل بـ     . احلمـراء 

وقـدم وصـف ألحـد احللـول الـيت توفّـرها الكوكـبة من شأنه أن يزيد كمية البيانات         . عـن بعـد   
وتتسم التكنولوجيا الساتلية جلنوب    . املطلوبـة ألجـل الوفـاء باألولويـات األفريقـية زيادة كبرية           

عالــية االسـتبانة ومتوســطة االسـتبانة تكــون   أفريقـيا بإمكانـية اســتخدام السـواتل جلمــع بـيانات     
 .مالئمة كأساس للحل

 باعتـباره اخلطوة التالية يف     "Nigeriasat-2"ويف العـرض الـثاين، وصـف بـرنامج السـاتل             -٩
 هو من "Nigeriasat-2"والساتل . مسـامهة نـيجرييا يف بـرنامج تشـكيلة سـواتل رصـد الكوارث           

 أمتار، يف ٥ متراً و٢,٥ع اسـتبانة لظـل املـدار تبلغ       كـيلوغرام، مـ    ٣٠٠فـئة السـواتل الـيت تـزن         
ــياف    ــتعددة األط ــات م ــة نطاق ــات      . أربع ــة نطاق ــازا ذا أربع ــذا الســاتل أيضــا جه  وســيحمل ه

 كيلومــتر، ويــتوافق ذلــك مــع ٣٠٠ مــترا مــع حــزام تغطــية عرضــه ٣٢طيفــية واســتبانة قدرهــا 
املنصـة السـاتلية الرئيسية     وميكـن أن تعمـل      . قـدرات التشـكيلة األوىل لسـواتل رصـد الكـوارث          

ــنطقة العريضــة   ــنمط امل ــنائي أو ب ــنمط ث ــزمع إطــالق هــذا الســاتل يف عــام    . ب . ٢٠٠٩ومــن امل
ــركة    ــيف شــ ــربنامج، تستضــ ــن الــ ــزء مــ ــة  ("Surrey Satellite Technology Ltd"وكجــ اململكــ

 . مهندسا من نيجرييا للعمل يف هذا املشروع٢٥) املتحدة

. عراضاً للتقّدم الذي أحرزته ماليزيا يف تكنولوجيا الفضاءوتضـمن العـرض الثالـث است      -١٠
، دف ماليزيا إىل أن تصبح مورداً صرفاً        ٢٠٢٠وذُكـر أنـه، كجـزء مـن اخلطـة الوطنـية لعـام               

وحتقـــيقا هلـــذه الغايـــة، تتضـــمن اخلطـــة جـــزءاً يـــتعلق  . للتكنولوجـــيا بـــدالً مـــن أن تســـتوردها
ولوحــظ أن اجلامعــات يف مالــيزيا تــتوق إىل    . اباســتحداث بيــئة متكينــية لــتطوير التكنولوجــي    

ويف إطــار تلـك اجلهــود وجهـت الدعــوة إىل عـدد مــن األســاتذة    . املشـاركة يف أنشــطة الفضـاء  
والقـدوة للـبلد يف هـذا الصـدد هـي مجهوريـة كوريا،           . الـروس للـتدريس يف اجلامعـات املالـيزية        

ولدى اجلامعات يف ماليزيا . اءوهـي بلـد قـام بـتطوير قـدرات مستقلة يف جمال تكنولوجيا الفض       
وجيـري  . عـدد مـن الـربامج لـتدريس هندسـة الطـريان واملالحـة الفضـائية وتكنولوجـيا السـواتل          

 .تنفيذ برنامج لساتل نانوي يف جامعة ماليزية واحدة على األقل



 

5  
 

A/AC.105/897  

وركّــز العــرض الــرابع عــلى الــربنامج الســاتلي اجلــامعي الــربازيلي، الــذي بــدأ عــام   -١١
٢٠٠٠  ـوج بـإطالق السـاتل     ، وت"Pehurensat"  وسـاهم يف ذلك الربنامج  . ٢٠٠٧ يف عـام

ومت تقدمي الدعم كذلك إىل كولومبيا، حيث أطلقت .  طالـبا ٤٤ أسـتاذا و ١٧مـا جمموعـه    
واســتهل أيضــا يف . ٢٠٠٧ يف عـام  "Cubesat"جامعـة ســيربخيو أربولـيدا ســاتال مـن نــوع    

ــرنامج جــامعي إلطــالق ســاتل يدعــى   ٢٠٠٠عــام   اســتمر ٢٠٠٤؛ ويف عــام "Unosat" ب
ونتيجة . ، هو حاليا جاهز لإلطالق"Bissat"الـربنامج يف العمـل عـلى إطـالق ساتل يدعى        

. "ItaSat"هلـذه اجلهـود الـناجحة، اسـتهلت وكالـة الفضـاء الـربازيلية برناجما جامعيا يدعى          
ــية       ــربنامج الســاتلي اجلــامعي أيضــا سلســلة مــن حلقــات العمــل الوطن بشــأن وقــد دعــم ال

 .السواتل الصغرية املخصصة للتعليم

ويف العـرض اخلـامس، قـدم ممـثل عـن األرجنـتني معلومـات عن الشهر األول يف املدار                      -١٢
ومشلـت أهـداف الـربنامج الساتلي تشكيل فريق معين          . لسـاتل بـين يف جامعـة كامـاهو الوطنـية          

ــتعاون مــع اجلامعــات اهلــندية   ــتعاون إطــالق أجســام  وتضــّمن هــذا ا . بتكنولوجــيا الســواتل لي ل
" راكبة"وميـثل الساتل طليعة برنامج جديد ألجسام  . فضـائية باسـتخدام مركـبة إطـالق هـندية         

وقد . ال ينفصـل فـيها السـاتل عـن املـرحلة األخـرية من معّزز اإلطالق عندما يصالن إىل املدار                    
 .الت فيهتلقّى العديد من البلدان إشارات من الساتل بالرغم من ضيق نطاق وصلة االتصا

وذُكر أن ساتال   . وتضـمن العـرض السـادس، استعراضـاً لـربامج هـندية لسواتل صغرية              -١٣
ــته عـــن   ــبلغ    ١٠٠صـــغرياً تقـــل كتلـ ــة تـ ــادرا عـــلى نقـــل محولـ ــيلوغرام ميكـــن أن يكـــون قـ   كـ

 ميغاِبــتات يف ٨ واطــاً ومعــدل بــث بــيانات يــبلغ ٢٠ كــيلوغراما، مــع خمــزون طاقــة قــدره ٣٠
 السـاتل أن يـنقل خمـتلف احلمـوالت اخلاصة باالستشعار عن بعد والفلكية         وميكـن هلـذا   . الثانـية 

ويـتعلق األول بالساتل    . كمـا قُـدم وصـف لـربناجمني سـاتليني آخـرين           . واخلاصـة بعلـوم األرض    
، الـذي يدعـم قناة اتصاالت مفتوحة ميكن من خالهلا ألي جامعة يف    "TWSat"العـاملي الثالـث     

 مترا، مع حزام تغطية    ٣٦محولة الساتل ذات استبانة أرضية قدرها       و. العـامل أن تتلقى البيانات    
ــلى        ١٥١عرضــه  ــتوي ع ــية حي ــائق املطياف ــاز تصــوير ف ــّززة جبه ــي مع ــتراً، وه ــناة ٦٤ كيلوم  ق

، فهو نتيجة  "YouthSat"أمـا الـربنامج الـثاين، الـذي يـتعلق بالساتل            .  مـتر  ٦٠٠وباسـتبانة تـبلغ     
وإضــافة إىل ذلــك، جيــري تطويــر منصــة ســاتلية صــغرى  . لــتعاون بــني االحتــاد الروســي واهلــند 

ــبلغ        ــبة ت ــة مراق ــي احملــاور ودق ــم كــامل ثالث ــدة ذات حتكُّ ــبلغ    ٠,١جدي ــياس ت ــة ق   درجــة ودق
 . ثانية قوسية٣٠
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  االستنتاجات والتوصيات         -ثالثا  
أُوضــح يف حلقــة العمــل جبــالء أن الــبلدان النامــية ميكــن أن تســتفيد فــائدة كــبرية مــن    -١٤

 .األنشطة الفضائية عن طريق تطوير برامج السواتل الصغريةتشجيع 

ــه جيــري تنفــيذ التوصــيات الــيت قُّدمــت يف     وأُوضــح أيضــا  -١٥ ويف اليونيســبيس الثالــث  أن
واعتربت سلسلة حلقات العمل هذه إسهاما هاما يف إذكاء الوعي يف     . حلقـات العمـل السابقة    

 .البلدان النامية

من اتل الصغرية يف حلقة العمل مدى ما ميكن أن يكون للسو        العروض املقّدمة  وبّينـت  -١٦
برامج معلومات عن    قُّدمت و . يف البلدان النامية   واإلقليمـية يف معاجلـة املشـاكل الوطنـية        فعالـية   

،  الطبيعــيةيف جمــاالت مــثل التخفــيف مــن وطــأة الكــوارث     تتــيح بــالفعل فوائــد، وال ســيما    
 . البـىن التحتيةتطوير  و،الزراعةو

ولوحـظ أن برامج السواتل الصغرية ذات فوائد مجة يف التعليم والتدريب، ال سيما يف                -١٧
 .اجلامعات يف البلدان النامية

ــيت قّدمــت       -١٨ ــتحدثون واملشــاركون تأكــيد التوصــيات ال ــاد امل ــتكماهلا، وأع ــابقا واس  س
 : وال سيما ما يلي

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

إتاحـة الفوائـد االقتصـادية واالجتماعـية القصـوى لسـكان تلـك البلدان، أُوصي بإنشاء الربامج              
  واالستدامة؛االستمراريةبطريقة تكفل 

ــتعاون الــدويل داخــل    بّينــت العــروض أن مشــا  )ب(  ريع الســواتل الصــغرية تعــّزز ال
وذُكــر أن . املــناطق أو عــلى نطــاق العــامل مــن خــالل االتفاقــات الثنائــية أو املــتعّددة األطــراف  

مشـاريع السـواتل الصـغرية ميكـن أن تفضي إىل تعاون مثمر بني خمتلف البلدان يف جمال ختطيط           
وتشـغيلها، وكذلـك يف جمـال االسـتخدام الفّعال     بعـثات السـواتل العلمـية والتطبيقـية وتنفـيذها         

 للبيانات املستقاة، مع التشارك يف تكاليف التطوير والتشغيل؛

ــربامج رصــد األرض لصــاحل      )ج(  ــنامي ب شــدد عــلى االهــتمام املســتمر والدائــم الت
ارث الـبلدان النامـية وبفوائـد جهود التعاون الدويل، مبا يف ذلك اجلهود املوّجهة إىل إدارة الكو                

وسـلم مبـا للـتقّدم احملرز يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية               . الطبيعـية 
 يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ من فائدة يف هذا الصدد؛
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ســـلّم املشـــاركون بفوائـــد بـــرامج الســـواتل الصـــغرية يف اكتســـاب علـــوم         )د( 
تطبـيقها ومـا يرتبط بذلك من تكوين قاعدة معرفية وقدرات   وتكنولوجـيا الفضـاء وتطويـرها و    

ولذلــك جــرى التشــديد عــلى أن تكــون األنشــطة الفضــائية جــزءا ال يــتجّزأ مــن أي   . صــناعية
 برنامج وطين مكّرس القتناء التكنولوجيا وتطويرها ولبناء القدرات؛

ضائية هو  شـدد على أن الدور الذي تقوم به اجلامعات يف تطوير القدرات الف             )ه( 
ولذلك أُوصي بأن يدرك . مـن السـبل املمكـنة لـتطوير املوجـودات الفضـائية يف الـبلدان النامـية             

كـل بلـد أمهـية الـدور الـذي ميكن أن تقوم به تلك املوجودات يف التعليم، وباحلاجة إىل إدراج          
 بــه علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف املــناهج التعليمــية، وبــالدور الرئيســي الــذي ميكــن أن تقــوم   

 اجلامعات يف تنفيذ اخلطط الفضائية الوطنية؛

شـّدد املشـاركون على احلاجة إىل زيادة الوعي لدى اجلمهور ولدى متخذي               )و( 
وذُكر أنه ينبغي أن ينظر كل بلد أو       . القـرارات بـالفوائد احملـتملة لتطبـيقات تكنولوجيا الفضاء         

ية، ألن تلـك القدرات ميكن أن  جمموعـة مـن الـبلدان يف حتقـيق حـد أدىن مـن القـدرات الفضـائ                 
االقتصادية، فضال عن حتسني صحة السكان -تكـون بالغـة القـيمة يف تعزيـز التنمـية االجتماعية      

ويف هـذا الصـدد، ميكـن أن تؤدي منظمة أو وكالة مكّرسة هلذا الغرض دوراً            . ونوعـية حـيام   
 .هاماً يف صوغ برنامج فضائي وتنفيذه

 


