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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

   تقرير عن حلقة العمل العاشرة املشتركة بني األمم املتحدة    
    السواتل الصغريةبشأن تسخريواألكادميية الدولية للمالحة الفضائية 

       البلدان الناميةخلدمة
      )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣داجيون، مجهورية كوريا، (    

      مقّدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١
، يف مجلة أمور، باالضطالع بالتطوير والتشييد )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

ا لتنمية الصناعة الفضائية احمللية، والتشغيل املشترك لطائفة من السواتل الصغرية اليت تتيح فرص
باعتبار ذلك مشروعا مناسبا لتيسري إجراء األحباث الفضائية والعروض التوضيحية 

 وانبثقت )١(.التكنولوجية وما يتصل بذلك من تطبيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض
 وعمال بتلك )٢(.الثتوصيات إضافية من أنشطة امللتقى التقين الذي ُعقد أثناء اليونيسبيس الث

 احلايل بشدة نطاق تعاونه من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة وّسعالتوصيات، 
                                                           

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

  . نفسه، املرفق الثالثاملرجع (2) 
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مع اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل 
  .الصغرية ملصلحة البلدان النامية

ابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية الذي ُعقد وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية الت  - ٢
، اُتفق على أن املؤمتر الدويل احلادي واخلمسني للمالحة الفضائية، الذي كان ١٩٩٩يف عام 

، ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦ إىل ٢من املزمع عقده يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 
كما اُتفق على أن . نفّذة يف أمريكا الالتينيةسيتيح فرصة مثالية الستعراض حالة الربامج امل

تكون حلقة العمل مفتوحة أمام املشاركني من املناطق األخرى، بشرط أن ُتستخدم احلالة يف 
أمريكا الالتينية كمثال على كيفية متكّن البلدان النامية من االستفادة من السواتل الصغرية، 

وبعد انتهاء حلقة العمل األوىل املشتركة . ساسيوأن ُيشكِّل ذلك املوضوع حمور املناقشة األ
 خلدمة السواتل الصغرية بشأن تسخريبني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية 

، اليت ُعِقدت يف ريو دي جانريو، )A/AC.105/745(جتربة أمريكا الالتينية : البلدان النامية
، وبناء على الردود اإلجيابية اليت وردت من ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥ يفالربازيل، 

املشاركني والدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، تقّرر أن 
ذلك النشاط املنتظم ينبغي أن يتواصل، مع التشديد على خمتلف جوانب املسألة وعلى 

  .االحتياجات احملّددة لكل من األقاليم على حدة
 دورهتا احلادية يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ّرتوأق  - ٣

 برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات ٢٠٠٨واخلمسني يف عام 
 ومن مث أقّرت اجلمعية )٣(.٢٠٠٩اخلاصة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 

  .٢٠٠٩نامج عام  بر٦٣/٩٠العامة يف قرارها 
، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث، ُعقدت ٦٣/٩٠وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٤

بشأن حلقة العمل العاشرة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية 
رين  تش١٣ يف البلدان النامية يف داجيون، مجهورية كوريا، خلدمة السواتل الصغرية تسخري
واشترك يف تنظيم حلقة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  .واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية يف إطار املؤمتر الدويل الستني للمالحة الفضائية
    

                                                           
  .٧٧، الفقرة )A/63/20( ٢٠ امللحـق رقـم ، الثالثة والستونة للجمعية العامة، الدورة الرمسيالوثائق (3) 
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    احلضـور  - باء  
 مشاركا مسّجال ٧٠شكّلت حلقة العمل جزءا ال يتجّزأ من املؤمتر وحضرها حنو   - ٥
 وكان العديد ممن حضر حلقة العمل هذه قد حضر أيضا حلقة العمل املشتركة بني .فيه

األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول استخدام التطبيقات املتكاملة 
لتكنولوجيا الفضاء واملعلومات الفضائية يف حتليل تغّير املناخ والتنبؤ به، اليت ُعِقدت يف 

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٩ريا، يف الفترة من داجيون، مجهورية كو
)A/AC.105/970 .( وقّدمت اجلهات الراعية حللقة العمل املذكورة دعما ماليا إىل مشاركني

  .خمتارين من البلدان النامية
وكان أحد األهداف األساسية حللقة العمل استعراض فوائد برامج السواتل الصغرية،   - ٦

 املسامهة اليت ميكن أن تقّدمها تلك السواتل يف دعم البعثات العلمية مع تشديد خاص على
وانصّب التركيز على التعاون الدويل والتعليم . وبعثات رصد األرض وبعثات االتصاالت

وحضر حلقة العمل أيضا عدة مشاركني . والتدريب وعلى فوائد تلك الربامج للبلدان النامية
 متكّنوا من تقييم اصالً للجهود القيمة اليت بذلت، وقدمما حقق تويف حلقات عمل سابقة، 

  .التقّدم الذي أُحرز أثناء انعقاد سلسلة حلقات العمل
    

    املقّدمةالتوضيحية  العروض ملخص  -ثانيا  
 ملنفعةُعرِِضت وُنوِقشت يف حينها سبع ورقات عن استخدام تكنولوجيا الفضاء   - ٧

جناح الربامج الفضائية اجلديدة نسبيا يف : اضيع التاليةالبلدان النامية، وتناولت الورقات املو
مجهورية كوريا وجنوب ( لبلدان نامية أخرى تورد منتجاهتاالبلدان النامية اليت أصبحت بعض 
من واستعراض اآلثار االقتصادية لربامج السواتل الصغرية ووضع إطار لتطوير السواتل ) أفريقيا
ت املستقاة من بعثات السواتل الصغرية يف تطبيقات اإلنتاج  البلدان النامية ودمج البياناأجل

 السواتل واستعراض عام لربنامجوإتاحة خيارات التكنولوجيا اجلديدة للسواتل الصغرية 
  . املاليزيRasakSATالصغرية يف فييت نام والنجاح الذي أحرزه مؤخرا ساتل 

 وجاء فيها أن برنامج السواتل وتناولت الورقة األوىل تطوير برامج السواتل الصغرية،  - ٨
  من العمل على درجة من الكفاءة عاما ٢٠ أكثر من بات بعدالصغرية يف مجهورية كوريا 
 السواتل الستخدامها على املستوى الوطين فحسب، وإمنا أيضا ال تسمح له فحسب ببناء

ى ما يكفي  البلدان النامية احلصول علومن املسائل اليت تشغل. تصديرها إىل بلدان أخرىب
 للحصول علىوفيما يلي اخلطوات املتخذة . من الدعم السياسي واستبقاء القوى العاملة
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وجتري  ومتحمس للغاية، متحفز للعمل بشدةاخلطوة األوىل هي اختيار شريك : التكنولوجيا
ق هندسني من البلد الذي يدير الربنامج؛ واخلطوة الثانية هي التحقمب عملية االختيار باالستعانة

 اجلديد ببناء الساتل بأدىن السواتلالتكنولوجيا وتعزيزها واضطالع فريق هندسة سالمة من 
 بعثة ويبين ساتالً الفريق بعدئذ أن يصممقدر من الدعم من الشريك؛ أما اخلطوة الثالثة فهي 

  .على حنو مستقل
وينبغي املوازنة .  السواتلبرنامجوتناولت الورقة الثانية السبل الكفيلة بضمان استدامة   - ٩

بني الفوائد اجملنية ألمد طويل من اقتناء تكنولوجيا السواتل والفوائد االقتصادية اجملنية يف األجلني 
 للمنتدى االقتصادي العاملي يف تقييم األداء العامليةوُيستخدم مؤشر التنافسية . القصري واملتوسط

 فرص التعليم علىمزيد من السكان  حصول النجاح يف املدى القصري ضمان وُيعىن. االقتصادي
البلدان  من أداء دور فّعال يف مما ميكنهم البنية التحتية واالستفادة من مرافقوالرعاية الصحية 

أما . )االقتصادات املعتمدة على املوارد الطبيعية(باملوارد الطبيعية  ة املدفوعاتاالقتصادذات 
 فرص الكسب املمكنةسكان على زيادة  حتسني قدرة الفيعينالنجاح يف األمد املتوسط، 

مشاركة األمد وُيقصد بالنجاح الطويل ). باستخدام التكنولوجيا لتحسني مستوى الكفاءة(
.  منتجات جديدة تستقطب اهتماما عامليابتصميم االبتكار تنشيطبفعالية يف ومسامهته االقتصاد 

ات والتكنولوجيا املُطّورة يف واسُتعني بالنجاح الذي حققه مؤخرا برنامج سواتل مسبانديالس
 البعيدة األمد الستثماراتنتائج الإطار برنامج سنسات يف جنوب أفريقيا من أجل توضيح 

وثبت أن الربناجمني كليهما تعتريهما .  األجل للسواتل الصغريةالبعيدةالبلدان النامية يف الربامج 
 فوائد قصرية األمد يف سياق أوجه قصور فيما يتعلق باالستفادة من قدرة السواتل يف جين

  .العامليةحتسني أداء االقتصاد عند تقييمه باستخدام مؤشر التنافسية 
واستعرضت الورقة الثالثة مراحل تطّور برامج السواتل الصغرية يف عدد من البلدان   -١٠

كن ومي.  هذه الربامجاتباع اليت ميكن أن تستخلصها البلدان الراغبة يف الدروسالنامية لتحديد 
") البياينزمين الد احل"و" سلّم تكنولوجيا الفضاء"تشمل عبارات مثل (استخدام لغة جديدة 

  برامج السواتل الناميةمنعدد أي ستويات لوصف ومقارنة امل الثالثيةستراتيجية االقرارات الو
واملقصود باستخدام لغة شاملة تتناول مجيع نواحي برامج الفضاء هو توفري . على اختالفها

  .إمكانية إجراء استعراض فعال للغاية للخطط احلالية بشأن التحسينات اليت ميكن إدخاهلا عليها
وأجرت الورقة الرابعة مقارنة الستخدام الصور املتوسطة االستبانة امللتقطة بواسطة   - ١١

 لإلجابة على سؤال حمدد بشأن تغيري ١- عد ونيجريياساتساتل استشعار األراضي عن ُب
وجتدر اإلشارة بوجه خاص .  أمهية خاصة يف نيجرييايف منطقة هلاغطاء األرضي حاصل يف ال

 املستقاة من احملفوظةإىل فائدة البيانات املستقاة من السواتل الصغرية باملقارنة مع مثيلتها 
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، وأثبت ٢٠٠٦- ١٩٧٥ومشل االستعراض فترة األعوام . عدساتل استشعار األراضي عن ُب
وترى نيجرييا أن . لنشاط االقتصادي خالل الفترة املذكورةبوضوح حدوث تغيري يف ا

  . وتنظيمهااملستجدةعد أمر مهم لتحديد أنشطة التعدين استخدام بيانات االستشعار عن ُب
 معيار من تكنولوجيا السواتل الصغرية تطورتوبّينت الورقة اخلامسة كيف   - ١٢
 برامج السواتل الصغرية ند إليهاراسخة تست منصة حىت وفّرت) الساتل املكعب (كيوبساتال

ساتل ويتكّون . يف املعاهدعروض توضيحية بشأهنا  تقدمياملقرر استهالهلا يف اجلامعات أو 
 وهو للبسط يف الورقة من ألواح مشسية قابلة الذي ورد وصفهالثالثي الوحدات الكيوبسات 

 الساتل أداة مهمة هذاو.  مترا٢٠ تصوير باستبانة أرضية قدرها محل جهازميتلك قدرة على 
مبقدوره أن يساعد يف تطوير الربامج اجلامعية من أجل اكتساب من حيث إن للبلدان النامية 

  .خربة عملية يف جمال اهلندسة الفضائية
واستعرضت الورقة السادسة اجلهود اليت تبذهلا فييت نام يف ميدان الفضاء باعتبارها   -١٣

ذها هذا البلد الذي شرع يف تنفيذ برنامج للسواتل الصغرية مثاال على اخلطوات الفعلية اليت اخت
إىل ساتل   وتتطور(pico-satellite) بيكوي، تبدأ بساتل حمددة بوضوحيتألف من ثالث خطوات 

 امليكرويةبرنامج السواتل ( يف إطار برنامج تعاون إقليمي (micro-satellite)ميكروي 
استفادة  الربنامج واستفاد. اتل وطين لرصد األرضوتبلغ ذروهتا يف برنامج سو)) مايكروسات(

على الشديد دوليني ومن التركيز الشركاء ال من جودة الدعم الفين املقدم من مستمرة
 برنامج مدته سبع سنوات يشمل بناء مرافق ساتلية هبدف الشروع يف واستحدث. التطبيقات

 كيلو غرام ُيزّود برادار ذي ٤٠٠إيفاد بعثة سواتل صغرية لرصد األرض باستخدام ساتل يزن 
  .فتحة اصطناعية أو حبمولة بصرية رهنا باألولويات الوطنية

 بعد أن دروسأما الورقة السابعة واألخرية فقد بّينت ما استخلصته ماليزيا من   - ١٤
أطلقت ساتال صغريا على مقربة من املدار االستوائي لألرض، لتفتح موردا لرصد األرض 

 الغيوم يف معظم األحيان عندما حتجبهاجملال أمام تصوير املناطق اليت مبدة دوران تتيح ا
وينطوي أحد التحديات اليت يواجهها . يف تصويرها سواتل رصد األرض القطبية تستخدم

فريق هندسة السواتل املاليزي يف هذا املضمار على ضرورة االنتظار لعدة سنوات قبل 
ومن الواضح أن فوائد بناء السواتل . ة املطافالتمكن من إمتام عملية اإلطالق يف هناي

  .الصغرية وإطالقها واستخدامها قد تأتت بفضل مثابرة كبرية يف هذا اجملال
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    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
 استحداث من مجةأثبتت حلقة العمل جبالء أن البلدان النامية ميكن أن جتين فوائد   - ١٥

  .اتل الصغرية برامج السومن خاللأنشطة فضائية 
وأوضحت أيضا حلقة العمل أنه جيري تنفيذ التوصيات اليت قُّدمت يف اليونيسبيس   - ١٦

 نشرواعُتربت سلسلة حلقات العمل هذه إسهاما هاما يف . الثالث ويف حلقات العمل السابقة
  .الوعي يف البلدان النامية

ميكن أن يكون املقّدمة يف حلقة العمل مدى ما التوضيحية وأبرزت العروض   - ١٧
وقّدمت . للسواتل الصغرية من فعالية يف معاجلة املشاكل الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية

عد يف معلومات عن برامج حتقق فوائد بالفعل، وال سيما املتأيت منها من االستشعار عن ُب
  .جماالت من مثل ختفيف وطأة الكوارث والتعدين وتطوير الُبىن التحتية

ا أحاطت حلقة العمل علما بالفوائد اجلّمة املتأتية من السواتل الصغرية يف جمايل كم  - ١٨
  .التعليم والتدريب، وخصوصا يف جامعات البلدان النامية

 ،واستكملوهاوأعاد املتحدثون واملشاركون تأكيد التوصيات اليت قّدمت سابقا   - ١٩
  :وخاصة ما يلي

طبيقات اليت تقّدم فوائد اقتصادية التشديد على أمهية التركيز على الت  )أ(  
. عدمستدامة إىل البلدان النامية، وخصوصا منها التطبيقات املتعلقة ببعثات االستشعار عن ُب

وسعيا إىل إتاحة أقصى الفوائد االقتصادية واالجتماعية لسكان تلك البلدان، أُوصي بإنشاء 
  الربامج بطريقة تكفل االستمرارية واالستدامة؛

أن مشاريع السواتل الصغرية تعّزز التعاون الدويل التوضيحية ت العروض بّين  )ب(  
وذُكر أن . داخل املناطق وفيما بينها من خالل تطوير برامج ثنائية أو متعّددة األطراف

مشاريع السواتل الصغرية ميكن أن تفضي إىل تعاون مثمر بني البلدان يف جمال ختطيط بعثات 
 وتنفيذها وتشغيلها، وكذلك يف جمال االستخدام الفّعال ملا ُيستقى السواتل العلمية والتطبيقية

  التشارك يف تكاليف التطوير والتشغيل؛مع من بيانات 
 املعرفة بعلومالتسليم بفوائد برامج السواتل الصغرية يف اكتساب   )ج(  

ت وتكنولوجيا الفضاء وتطويرها وتطبيقها وما يرتبط بذلك من تكوين قاعدة معرفية وقدرا
وعليه، جرى التشديد على أن تكون األنشطة الفضائية جزءا ال يتجّزأ من أي . صناعية

  برنامج وطين مكّرس القتناء التكنولوجيا وتطويرها ولبناء القدرات؛
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إبراز الدور الذي تؤديه اجلامعات يف تطوير القدرات الفضائية بوصفه وسيلة   )د(  
ولذلك أُوصي بأن يدرك كل بلد أمهية الدور . ناميةلتطوير املوجودات الفضائية يف البلدان ال

الذي ميكن أن تؤديه تلك املوجودات يف جمال التعليم واحلاجة إىل إدراج علوم وتكنولوجيا 
الفضاء يف املناهج التعليمية والدور الرئيسي الذي ميكن أن تؤديه اجلامعات يف تنفيذ اخلطط 

  .الفضائية الوطنية
 


