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   مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

ؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                مأوصـى    -١
ــتطوير   )اليونيســبيس الثالــث  (يف األغــراض الســلمية  ــة أمــور، بضــرورة االضــطالع بال ، يف مجل

والتشـييد والتشـغيل املشـترك لطائفـة مـن السـواتل الصـغرية تتيح فرصاً لتنمية الصناعة الفضائية           
حية يضــتوروعاً مناســباً لتيســري إجــراء األحبــاث الفضــائية والعــروض الاحمللــية، باعتــبار ذلــك مشــ

 وقدمت  )١(.للتكنولوجـيا ومـا يتصـل بذلـك مـن تطبـيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض                
 )٢(. الــذي عقــد أثــناء اليونيســبيس الثالــثامللــتقى الــتقينتوصــيات إضــافية انبثقــت عــن أنشــطة 

 الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة توسيعاً كبرياً       وعمـال بـتلك التوصـيات، وّسـع مكتـب شـؤون           
نطــاق تعاونــه القــائم مــع اللجــنة الفرعــية الــتابعة لألكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائية واملعنــية 

 )٣(.باستخدام السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية

ــرت -٢ ــا ا    وأق ــ جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهت رابعة ل
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات       ٢٠٠١واألربعـني الـيت عقـدت يف عـام          

 ٥٦/٥١ اـقــرارهيف أيــدت اجلمعــية العامــة فــيما بعــد،   و)٤(.٢٠٠٢لعــام املعــتزمة واملؤمتــرات 
، بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠املــؤرخ 
٢٠٠٢. 

، ١٩٩٩وأثـناء اجـتماع اللجـنة الفرعية التابعة لألكادميية املذكورة الذي عقد يف عام                -٣
أن املؤمتر الدويل احلادي واخلمسون للمالحة الفضائية، الذي كان من املزمع عقده            اتفـق عـلى     

فرصـــة مثالـــية   ســـيتيح  ، ٢٠٠٠أكـــتوبر  / تشـــرين األول ٦ اىل ٢يف ريـــو دي جـــانريو مـــن   
كما اتفق على أن تكون      .الـربامج املـنفذة يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية           وتقـدم السـتعراض حالـة     

أن ُتستخدم احلالة يف أمريكا     لكـن   حلقـة العمـل مفـتوحة للمشـاركني مـن املـناطق األخـرى، و              
ذلك ، وأن يكـون     الالتينـية كمـثال عـلى كيفـية اسـتفادة الـبلدان النامـية مـن السـواتل الصـغرية                   

 األوىل املشــتركة بــني  العمــل وقــدم الــتقرير عــن حلقــة.ساســي هــو حمــور املناقشــة األاملوضــوع
ــية   ــية يف  ) A/AC.105/745(األمــم املــتحدة واألكادميــية الدول إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

 والدول ونملشاركما أبداه ا  وبـناء على    . ٢٠٠١عقـدت يف عـام        دورهتـا الثامـنة والـثالثني الـيت       
ر أن تشــجع حلقــة العمــل الثانــية، الــيت ســتعقد يف عــام   جتــاوب، تقــر مــن األعضــاء يف اللجــنة

ــر تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية يف أفريقــيا  ٢٠٠١ ــوز،  . ، تطوي وعقــدت حلقــة العمــل يف تول
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 إىل اللجنة الفرعية (A/AC.105/772)، وقـدم تقريرها  ٢٠٠١أكـتوبر  /فرنسـا، يف تشـرين األول    
 .٢٠٠٢قودة يف عام العلمية والتقنية يف دورهتا التاسعة والثالثني املع

ــلمالحة         -٤ ــية ل ــية الدول ــتحدة واألكادمي ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب ــدت حلق وعق
ما بعد نقل التكنولوجيا يف هوستون،      :  البلدان النامية  يف خدمة الفضـائية عـن السواتل الصغرية       

مل حلقة ع ثالث  وكانت  . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢الواليـات املـتحدة األمريكية، يف       
ــية       مشــتركة  ــية الدول ــتابعة لألكادمي بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واللجــنة الفرعــية ال

طار إيف  تنظم  لـلمالحة الفضـائية واملعنـية باسـتخدام السـواتل الصـغرية ملصـلحة الـبلدان النامـية                   
 .املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية

  
  احلضور    -باء  

 اـة، وحضرهـة الفضائيـر الدويل للمالحــ متملؤجـزءا جوهـريا مـن ا   كانـت حلقـة العمـل        -٥
 قد حضروا   فيها شاركنيمن امل العديد  وكان  .  شخصـا مـن املشـاركني املسجلني يف املؤمتر         ٨٥

املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول اجياد              أيضـا حلقـة العمـل       
كــل األطــراف املعنــية يف جمــاالت بــناء شــراكات عمــل مــع : حلــول فضــائية للمشــاكل العاملــية

منظمة وهي  (اجلهات الراعية حللقة العمل     وقدمت  ). A/AC.105/798(األمـن البشري والتنمية     
ــثقافة  األمــم املــتحدة  ــية والعــلم وال ــية  للترب ــة الفضــاء األوروب ــلمالحة ووكال ــية ل واالدارة الوطن

من البلدان  ملشاركني خمتارين   يل  الدعـم املـا    )ناسـا، الـتابعة للواليـات املـتحدة       (اجلويـة والفضـاء     
 .النامية

وكـان أحـد أهـداف حلقـة العمـل هو استعراض استخدام السواتل الصغرية ليس فقط            -٦
ــربامج العلمــية        ــبلدان ويف ال ــيدة يف تنمــية ال ــل أيضــا كمســامهة مف لغــرض نقــل التكنولوجــيا ب

حضــر حلقــة و. والتطبيقــية؛ وجــرت حلقــة العمــل يف ضــوء توصــيات حلقــات العمــل الســابقة 
 ضمان استمرارية   سامهوا يف  ذينال  السابقة،  العمل اتالعمـل أيضا عدد من املشاركني يف حلق       

 . تقييم التقدم الذي أحرز أثناء انعقاد سلسلة حلقات العملمتكنوا منمفيدة و
  

  خالصة العروض املقدمة -ثانيا 
للنتائج اليت أحرزت يف مقدمـة قصـرية، قـدم الرئـيس املشارك حللقة العمل عرضا عاما               -٧

مث . يف حلقـات العمـل الـيت عقـدت أثـناء اليونيسبيس الثالث، ويف ريو دي جانريو، ويف تولوز                  
عرضـت ونوقشـت سـبع ورقـات عمل، تناول معظمها تطبيقات يف ميدان االستشعار عن بعد          

 .ورصد األرض
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ــات   -٨ ــاتل آيسـ ــة األوىل السـ ــت الورقـ ــري  ١-وتناولـ ــين جزائـ ــاتل وطـ ــو أول سـ . ، وهـ
أوضـحت الورقـة أن السـاتل طـور يف شـراكة مـع اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                     و

الشـمالية كجـزء من برنامج لنقل الدراية والتكنولوجيا، وسيكون أول ساتل تطلقه عدة بلدان      
 ويشــارك يف الــربنامج الــتعاوين كــل مــن تايلــند .كجــزء مــن جمموعــة ســواتل لرصــد الكــوارث

وستوضع سواتل من البلدان    . والصـني وفييـت نـام واململكة املتحدة ونيجرييا        وتركـيا واجلزائـر     
السـبعة يف نفـس املـدار لكـي تشـكل أول جمموعـة دولـية من السواتل مكرسة لرصد الكوارث              

وسـتمكن السـواتل الـبلدان السـبعة مـن االطـالع يومـيا عـلى صور للعامل            . الطبيعـية واملصـنوعة   
قات الوطنـية لالستشـعار عـن بعـد، واالستغالل التجاري       ألغـراض ختفـيف الكـوارث، والتطبـي       

 .للفضاء، وستيسر التعاون الدويل بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية

، كجـــزء مـــن جمموعـــة ســـواتل رصـــد الكـــوارث، يف ختفـــيف ١-وسيســـهم آيســـات -٩
. حتليــلهاالكــوارث الطبيعــية واملصــنوعة، وذلــك مــن خــالل االنــذار املــبكر ورصــد األحــداث و

وعـندما ال يكـون الساتل مستخدما ألغراض جمموعة سواتل رصد الكوارث، سيجري رصده              
 وذكر أن اجلزائر بلد كبري، فهو ثاين أكرب بلد يف           .والـتحكم فـيه مـن أجـل التطبـيقات الوطنـية           

وحيــتاج الــبلد إىل رصــد .  ملــيون كيلومــتر مــربع٢,٥القــارة األفريقــية، وتــزيد مســاحته عــلى  
األراضـي الزراعية والتلوث الصناعي والبحري ودعم رسم اخلرائط للبنيات التحتية،           اسـتخدام   

ومثة . مـثل شـبكات الطـرق والسـكك احلديديـة، وأفضـل وسـيلة لذلـك هي استخدام السواتل             
تطبـيق آخـر خيـص االقلـيم عـلى وجـه اخلصوص وهو رصد تسارع التصحر الذي حيدث على              

 .جوانب الصحراء الكربى

 هـو أول سـاتل سـيطلق كجزء من الربنامج الفضائي الذي تعتزم اجلزائر                ١-وآيسـات  -١٠
 ويهــدف الــربنامج إىل دعــم احتــياجات اجلزائــر االمنائــية وخدمــة  .تنفــيذه خــالل العقــد القــادم

أغـراض التعلـيم، ورصـد الـتلوث الـبحري واجلـوي، واالتصـاالت، واستغالل املوارد الطبيعية،                 
ات التحتــية احلضــرية والريفــية، وادارة اســتخدام األراضــي، وتطبــيقات الطقــس واملــناخ، والبنــي

وخيطط املركز الوطين   . واملسـاعدة عـلى حـل مشاكل أخرى تتعلق باملوارد على الصعيد احمللي            
، كجزء من   ٢-اجلزائـري للتقنـيات الفضائية منذ اآلن الطالق مركبة فضائية ثانية هي آيسات            

 .برنامج فضائي مستدام

، كجزء  ١-أيضـا بـتطوير سـاتلها الصـغري األول، وهو نيجرييا سات           وتقـوم نـيجرييا      -١١
والســاتل جــزء مــن الــربنامج الوطــين للبحــث والــتطوير  . مــن جمموعــة ســواتل رصــد الكــوارث

الفضـائيني، الـذي تـنفذه الوكالـة الوطنـية للبحـث والـتطوير الفضـائيني، والـذي يشـكل مكونا              
.  االجتماعية من خالل التطبيقات الفضائية     –ادية  هامـا يف االسـتراتيجية الوطنية للتنمية االقتص       
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ومــن أهــداف الوكالــة تطويــر قــدرات حملــية يف اجملــاالت الرئيســية لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء   
واسـتخدام تلـك القـدرات كـأداة الدارة املـوارد الطبيعـية، وتطوير البنية التحتية، ورصد البيئة،         

لوكالة وأهدافها واطارها املؤسسي، وكذلك   وعرضـت الورقـة سياسـات ا      . والتنمـية املسـتدامة   
تطوير : وينـبين بـرنامج الوكالـة الوطنية للبحث والتطوير الفضائيني على احملاور التالية          . واليـتها 

املـوارد البشـرية وبـناء القـدرات؛ ادارة املـوارد الطبيعية؛ دراسة األرض وبيئتها؛ الدفاع واألمن                 
وقد حدد تعزيز   . صـاالت الفضـائية؛ التعلـيم والتدريـب       الوطـين وانفـاذ القوانـني؛ تطبـيقات االت        

الـتعاون الـدويل كجـزء ال يـتجزأ من الربنامج الفضائي يف افريقيا، وخصوصا يف اطار اجلماعة                  
 ).اإلكواس(االقتصادية لدول غرب افريقيا 

 بالتعاون مع اململكة املتحدة، ويشمل      ١-وجيـري تطوير مشروع الساتل نيجريياسات      -١٢
وهناك خطط أخرى جارية لتطوير ساتل اتصاالت هو        . ل التكنولوجـيا والتدريب   عنصـري نقـ   
؛ فقـد سـلم بـأن االتصـاالت غـري الفعالـة متـثل واحدة من أعظم العقبات أمام                  ٢-نيجريياسـات 

 إىل املســامهة يف توفــري ٢- االجتماعــية، وســيهدف الســاتل نيجريياســات–التنمــية االقتصــادية 
 .رجاء نيجرييا وتوفري تغطية اقليمية لبلدان اإلكواسنظام اتصاالت واف يف مجيع أ

ــثة، املقدمــة مــن جــنوب افريقــيا، هــّوة التكنولوجــيا الرقمــية يف       -١٣ ــة الثال وتناولــت الورق
وذكــرت أن مـن األهــداف اجلوهـرية للشــراكة اجلديـدة لتنمــية افريقـيا، وهــي بــرنامج     . افريقـيا 

 بســد الــثغرات القائمــة يف القطاعــات ذات  معــتمد مــن االحتــاد االفــريقي، حفــز تنمــية افريقــيا  
األولويـــة، ومـــنها تكنولوجـــيات املعلومـــات واالتصـــاالت واحلاجـــة املاســـة إىل ســـد هـــّوة         

وأعربــت الورقــة عــن رأي مفــاده أن الســواتل الصــغرية واملكــروية توفــر  . التكنولوجــيا الرقمــية
من البلدان أطلق آنفا واحـدة مـن أكـثر األدوات مالءمـة لبلوغ ذلك اهلدف؛ والواقع أن عددا         

اجلزائر ونيجرييا، املمثلتان يف حلقة العمل؛ وجنوب افريقيا     (سـواتل صـغرية أو يقـوم بتطويرها         
 .، ويوفر ذلك أساسا للمزيد من التطوير)بساتلها سنسات

وذكـــر أن اطـــالق وتشـــغيل الســـاتل الصـــغري سنســـات بـــنجاح يوضـــح أن القـــاعدة    -١٤
 يف اجملـاالت البيئـية والزراعـية واخلاصـة باألرصـاد اجلوية             التكنولوجـية لتطبـيقات رصـد األرض      

واقـترح تطوير   . الزراعـية ميكـن ارسـاؤها باسـتخدام منصـة سـاتلية صـغرية جـدا وعالـية القـيمة                   
وقيل ان استخدام . جمموعـة سـواتل أفريقـية الدارة املـوارد، مـن خـالل بـرنامج تعـاوين أفـريقي          

ــية احتــ    ــية بطــريقة مســتدامة ويف   تلــك الســواتل ميكــن أن يســهم يف تلب ــبلدان االفريق ياجات ال
ــثل    ــول "معاجلــة مشــاكل م ــيا    "هجــرة العق ــلى التكنولوج ــية احلصــول ع ــتقار إىل امكان ، واالف

ــية،         ــية التحت ــي، والكــوارث، وضــعف البن ــن الغذائ ــدام األم ــر وانع ــيانات الفضــائية، والفق والب
ــتطورات الســاتلي . والالجــئني، والتنمــية غــري املســتدامة  ة اجلاريــة، أخــذ احلصــول عــلى  ومــع ال
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القـدرات اهلندسـية يتيسـر داخل افريقيا نفسها، وال تتسىن استدامة التزام طويل األمد بالبحث                
ومن شأن انشاء   . والـتطوير اال بـتطوير واسـتغالل التكنولوجـيا والدرايـة بطـريقة قابلـة للتكرار               

هــداف الرئيســية للشــراكة جمموعــة ســواتل افريقــية الدارة املــوارد أن يســهم يف بلــوغ أحــد األ 
 .اجلديدة لتنمية افريقيا

وعرضـت الورقـة الـرابعة، املقدمـة مـن اندونيسـيا، تصـميم ساتل صغري جديد لرصد            -١٥
وسـيكون للسـاتل مـدار أرضي استوائي منخفض         .  سـي إكـس إم     -املـوارد، هـو غانيسياسـات     

 .برصد البيئةلتحقيق االستبانة الزمنية املثلى من أجل املهمة الرئيسية اخلاصة 

 جزيرة منتشرة على مدى ١٤ ٠٠٠وذكـر أن اندونيسـيا بلـد حبـري، يضـم أكـثر من              -١٦
 كيلومتر، وحنو ٨١ ٠٠٠يـبلغ طولــه ثُمـن خـط االسـتواء، وهلـا خـط سـاحلي يبلغ طولـه حنو            

 مليون كيلومتــر مربع من البحر االقليمــي، ٣,١ ملـيون كيلومـتر مـربع مـن األراضي، و           ١,٩
والطــابع الــبحري للــبلد هــو عــامل حافــز   . ون كيلومــتر مــنطقة اقتصــادية حصــرية  ملــي٢,٧و 

لألنشـطة االمنائـية واملشـاريع األعمالـية، وهـذه األنشـطة واملشـاريع، مـع حاجـة البلد إىل ادارة                     
ثــروهتا مــن املــوارد الطبيعــية األرضــية والــبحرية، فضــال عــن الــزراعة واحلــراجة، تــربر اســتخدام 

 .يةالتكنولوجيا الفضائ

لذلـك تسـتند فكـرة اطـالق الساتل إىل فرضية أن التكنولوجيا الفضائية ميكن أن تقدم         -١٧
وسيســتخدم الســاتل . مســامهات كــبرية يف حــل املشــاكل املــتعلقة بالتنمــية االقتصــادية الوطنــية 

وعندما يكون الساتل يف مداره،     . لتعلـيم الطـالب يف جمـال تصميم املركبات الفضائية وصنعها          
 عملـيات رصـد األرض واملعلومـات اجلغرافية، وسيدعم الدراسات العلمية املرتبطة        سيسـهم يف  

 .باألرصاد اجلوية ورصد النشاط الربكاين

ــتني ســاك      -١٨ ــتعلقة بســاتل األرجن ــة اخلامســة م ــت الورق ــيقات  (ســي -وكان ســاتل التطب
طة الفضائية ، وهـو سـاتل دويل لرصـد األرض طورته اللجنة األرجنتينية الوطنية لألنش             )العلمـية 

يف شـراكة مـع الواليـات املـتحدة، مع دعم اضايف يف جمال األجهزة وجمال تطوير الساتل مقدم         
. وقـد مت بـناء الساتل وجتميعه بالكامل يف األرجنتني         . مـن ايطالـيا والـربازيل والدامنـرك وفرنسـا         

ــة عــلى مــنت الســاتل ســاك  ١٠وهــناك  ــيم   - أجهــزة حممول ســي، تضــطلع بدراســات حــول تقي
يـر عملـيات التصـحر، واسـتبانة االنـتاج الـزراعي والتنـبؤ بـه، ورصـد مناطق الفيضانات،                    وتطو

وتتمثل أهداف علمية أخرى يف     . وكذلـك دراسـات يف املـناطق السـاحلية ومناطق املياه العذبة           
رصــد حالــة ودينامــيات احملــيط احلــيوي األرضــي والــبحري والبيــئة، واملســامهة يف حتســني فهــم  

لـــألرض ومـــا يتصـــل بـــه مـــن تفـــاعالت بـــني الشـــمس واألرض، وتطويـــر اجملـــال املغنطيســـي 
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واسـتخدام تقنـيات جديـدة للـنظام العاملي لتحديد املواقع هتدف إىل قياس الظواهر اجلوية على                 
 .نطاق عاملي من أجل دراسة تغري الطقس والتغري املناخي املومسي والسنوي والطويل األمد

جمموعة " كجـزء من     ٢٠٠٠نوفمـرب   / الـثاين  سـي يف تشـرين    -وقـد أطلـق السـاتل سـاك        -١٩
، ١-، وإي أو٧-الندسات: ، مـع ثالثـة سـواتل تابعـة للواليـات املـتحدة هي      "سـواتل الصـباح   

ــريا ــتزامن، مــن الســواتل      . وت ــتقاط شــبه امل ــيح اســتحداث هــذه اجملموعــة مــن الســواتل االل ويت
ــية      ــات طيف ــية شــىت يف نطاق ــترية وطيف ــة، لصــور ذات اســتبانات جيوم خمــتلفة، واجــراء  األربع

جتــارب مالحــية مســتقلة، واختــبار قــدرات جمموعــة ســواتل الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع يف   
وميادين التطبيق  . جمـاالت الدراسـات اجلويـة واملالحـة والـتحكم يف وضـعية السواتل ومداراهتا              

ة، الرئيســية لــلمجموعة هــي اهليدرولوجــيا، والتصــحر، والتخطــيط احلضــري، والــزراعة الدقــيق 
. واحلــراجة وعــلم البيــئة، ودراســات الغــالف اجلــوي والغــالف األيــوين، وخصــائص الّســحب  

وباالسـتفادة مـن البـيانات الواردة من السواتل األربعة، حيصل على نتائج مثرية لالهتمام بشأن              
 وهــذه األخــرية هــي -اســتخدام األراضــي، ومــوارد الغابــات الطبيعــية، والفيضــانات واحلــرائق 

 . اخلطرة اليت ميكن أن تقع يف األرجنتنيأهم األحداث

وعرضــت الورقــة السادســة، املقدمــة مــن الــربازيل، االســتخدام اجلديــد لســاتلي مجــع     -٢٠
 يف جمـــال الـــزراعة الدقـــيقة حملاصـــيل ٢- وإس دي ســـي١-البـــيانات الـــربازيليني إس دي ســـي

ة على األرض، وألغـراض ذلـك االسـتخدام، سـتقوم منصات مجع البيانات، املوجود      . الـربتقال 
ــية        ــتران هامــان يف عمل ــثمرة، وهــذان بارام ــتربة وارتفــاع ال ــرطوبة ال ــتعلقة ب ــيانات امل جبمــع الب
اإلزهـار، وبالـتايل يف انـتاج الـثمرة نفسـها؛ وسـتنقــل تلـك البـيانات إىل املستعمل عرب ساتلــي                     

ن أيضــا وهــذا االســتخدام ال يصــلح اال يف حالــة احملاصــيل املعمــرة، ولكــن ميكــ  . دي ســي إس
ــي أو       ــتعمال احلكومـ ــة لالسـ ــية الالزمـ ــيانات الزراعـ ــن البـ ــرى مـ ــواع أخـ ــمل أنـ ــيعه ليشـ توسـ

 .اخلصوصي

وعرضــت الورقــة األخــرية مشــروع ســاتل عــلمي صــغري خــاص بالرصــد الفضــائي          -٢١
وقد اكتسب االحتاد الروسي خربة يف . للطقـس، سيتشـارك تطويـره االحتـاد الروسـي والربازيل      

أوكرانية مشتركة -ويعتزم اطالق بعثة روسية. لسـلة سـواتل إنـتربال   ذلـك اجملـال مـن خـالل س       
وميكن أن توفر الربازيل ساتال ثالثا      . جتمـع بـني سـاتل إنـتربال روسي وساتل بروغنوز أوكراين           

وباسـتخدام جمموعة السواتل هذه ذات املدارات املتباينة، سيتسىن         . ذا مـدار شـديد االهليلجـية      
وظواهـر الغـالف املغنطيسـي، خبصـائص حـيزية وزمانية قابلة            رصـد ظواهـر الفضـاء الكواكـيب         

 .ويتوقع أن يتسىن استخدام تلك البيانات لتحسني التنبوء بالطقس ورصده فضائيا. للتغيري
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  االستنتاجات والتوصيات -ثالثا 
ــية كــربى ميكــن         -٢٢ ــد جانب ــناك فوائ ــرة أخــرى، أن ه ــة العمــل جبــالء، م أوضــحت حلق

 .ث أنشطة فضائية من خالل برنامج سواتل صغريةاحلصول عليها باستحدا

وســلم املشــاركون يف حلقــة العمــل بــأن الســواتل الصــغرية هــي أداة هامــة القتــناء           -٢٣
وشددت حلقة العمل على أمهية جعل      . التكنولوجـيا وتطويـرها واملسامهة يف التعليم والتدريب       

 .ية مستدامة للبلدان الناميةجمال التركيز الرئيسي هو التطبيقات اليت توفر فوائد اقتصاد

وشـدد يف العـروض عـلى أن النـتائج العملـية أوضـحت آنفا أن السواتل الصغرية فعالة                    -٢٤
وقـد عرضـت بـرامج جديـدة يـتوقع أن توفـر فوائد مثل الفوائد                . يف معاجلـة املشـاكل االقليمـية      

راعة، الـــناجتة عـــن االستشـــعار عـــن بعـــد، وال ســـيما يف مـــيادين كتخفـــيف الكـــوارث، والـــز 
 .والتصحر، ورصد الغابات، وتطوير البنية التحتية

وسـلم املشـاركون أيضا بأن مشاريع السواتل الصغرية تعزز، من خالل اتفاقات ثنائية               -٢٥
وسـلمت حلقــة  . أو مـتعددة األطـراف، الـتعاون الـدويل يف اطـار املــناطق أو عـلى نطـاق العـامل        

دي إىل تعاون مثمر بني البلدان املختلفة يف        العمـل بـأن مشـاريع السـواتل الصـغرية ميكـن أن تؤ             
ــيانات      جمــال ختطــيط جمموعــة ســواتل وتنفــيذها وصــيانتها، وكذلــك يف االســتغالل الفعــال للب

وسـلم املشـاركون بـأن ذلـك النهج ميكن أن يكون وسيلة مفيدة للتشارك يف تكاليف                  . احملـازة 
 .تطوير السواتل والبيانات واملعلومات الساتلية

حلقــة العمــل بــأن اســتحداث بــرنامج لســاتل صــغري، يف أي بلــد، ميكــن أن   وســلمت  -٢٦
ــيم، وأن يشــجع         ــية التعل ــية احلــياة ونوع ــزز نوع ــلم والتكنولوجــيا، وأن يع ــتمام بالع ــز االه حيف
البحــث والــتطوير، وأن يــؤدي إىل قــيام ارتــباطات أفضــل بــني اهليــئات احلكومــية واملؤسســات  

ــدى     ولذلــك شــدد امل . التعليمــية والصــناعات  ــزيد مــن الوعــي ل شــاركون عــلى احلاجــة إىل امل
 .اجلمهور ولدى متخذي القرارات بفوائد الربامج الفضائية

ــناء اليونيســبيس      -٢٧ ــتراحات الــيت قدمــت أث ــأن االق وســلم املشــاركون يف حلقــة العمــل ب
ــية أو أعــادوا       ــوا االســتنتاجات والتوصــيات االضــافية التال ــا، ولكــنهم قدم الثالــث منطــبقة متام

 :يدهاتأك

سـلمت حلقـة العمـل بأنـه ينبغي مواصلة استكشاف سبل التعاون الدويل من                )أ( 
أجـل حفـز استخدام نظم السواتل الصغرية لصاحل البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق ترويج                 

ولذلـك الغـرض، أوصـت حلقــة العمـل مبواصـلة اختـاذ االجـراءات املنســقة        . املشـاريع االقليمـية  
انة املشــاكل اهلامــة املشــتركة بــني الــبلدان املخــتلفة يف أي مــنطقة والــيت ميكــن   الرامــية إىل اســتب
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ــا مبســاعدة تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية     ــتطوير    . التصــدي هل ــة العمــل أيضــا ب وأوصــت حلق
ــناطق االســتوائية مــن القــارات       ــياجات املشــتركة، مــثل امل ــناطق ذات االحت الشــراكات بــني امل

 املختلفة؛

ير نظـم فضـائية مكرسـة لتحسـني نوعـية احلياة يف البلدان              بذلـت جهـود لـتطو      )ب( 
ومــن أجــل توفــري احلــد األقصــى مــن الفوائــد االقتصــادية واالجتماعــية لســكان تلــك     . النامــية

 البلدان، أوصت حلقة العمل بانشاء الربامج بطريقة تكفل االستمرارية واالستدامة؛

ج رصد األرض من    شـددت حلقة العمل، على وجه اخلصوص، على ما لربام          )ج( 
ولذلك أوصت حلقة العمل    . أمهـية متزايدة للبلدان النامية وعلى فوائد اجلهود التعاونية الدولية         

بصـوغ بـرامج اسـتراتيجية طويلـة األمـد لضـمان االقتـناء واملعاجلـة املسـتدامني للبيانات الالزمة           
ــية     ــية، ولتخفــيف الكــوارث املصــنوعة والطبيع ــوارد الطبيع ــئة وامل ، وكذلــك الختــاذ  لرصــد البي

 القرارات؛

ــوم       )د(  ــناء علـ ــغرية يف اقتـ ــواتل الصـ ــرامج السـ ــد بـ ــل بفوائـ ــة العمـ ــلمت حلقـ سـ
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطويـرها وتطبـيقها، وما يرتبط بذلك من تطوير قاعدة معرفية وقدرات                

ولذلـك أوصـت حلقـة العمـل بـأن تكـون األنشـطة الفضـائية جـزءا ال يـتجزأ من أي                     . صـناعية 
 ين مكرس القتناء التكنولوجيا وتطويرها وبناء القدرات؛برنامج وط

أكـدت حلقـة العمـل أهنـا تسـلم بأمهـية التنمـية الفضـائية يف املـناهج التعليمية،                  )ه( 
ويف اتســاق مــع توصــيات اليونيســبيس الثالــث، أوصــت  . وال ســيما حلفــز الطــالب وتدريــبهم 

 تؤديـه املوجـودات الفضائية يف   حلقـة العمـل بـأن يسـلم كـل بلـد بـالدور اهلـام الـذي ميكـن أن                 
 التعليم، وباحلاجة إىل ادراج علوم وتكنولوجيا الفضاء يف املناهج؛

ــر الوعــي لــدى عامــة       )و(  وأخــريا، شــددت حلقــة العمــل عــلى احلاجــة إىل تطوي
اجلمهـور وكذلـك لدى متخذي القرارات بالفوائد اليت ميكن أن حتققها تطبيقات التكنولوجيا              

ه اخلصــوص، ســلمت حلقــة العمــل بــالدور اهلــام الــذي ميكــن ملــنظمة أو وعــلى وجــ. الفضــائية
وأوصـت حلقـة العمل بأن ينظر       . وكالـة مكرسـة أن تؤديـه يف حتديـد بـرنامج فضـائي وتنفـيذه               

كـل بلـد أو جمموعـة بلـدان يف بلوغ حد أدىن من القدرات الفضائية، ألن تلك القدرات ميكن        
 . االقتصادية ونوعية حياة السكان–االجتماعية أن تكون بالغة القيمة يف تعزيز التنمية 
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  احلواشي 
قرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  ت )١(

رة ، الفق١الفصل األول، القرار  ، )E.00.1.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩
 .املرفقمن ) ب( ٣٢

 .املرجع ذاته، املرفق الثالث )٢(
الغرض من اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية    )٣(

ملوضوع يف لبلدان النامية وإذكاء الوعي هبذا اإىل ا منافع هذه السواتل بالنسبة ريدملصلحة البلدان النامية هو تق
ذكورة نشر استنتاجاهتا وتعميم املعلومات   اللجنة الفرعية امل توىلوت. البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء

 اللجنة الفرعية مع األمم املتحدة  تعاونوحتقيقا لغايتها، ت. ذات الصلة من خالل تنظيم حلقات عمل وندوات 
ة لجنالض السلمية التابعة هلا؛ واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية ووجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا

 . واجلامعة الدولية للفضاء؛املعنية باالتصال باملنظمات الدولية والبلدان الناميةو له التابعة
 .٥٤ ، الفقرة(A/57/20) ٢٠ واخلمسـون، امللحـق رقـم السابعة الدورة ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة )٤(
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