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. دة، بإعداد ملخصات للعروض اليت قدموها أثناء حلقة العملتطلّـب إعداد هذا التقرير أن يقوم املتحدثون، كل على ح   *
 .واستغرقت هذه العملية عدة أسابيع، ما أخر تقدمي هذا التقرير
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 مقدمة -أوال 
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
ر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه               مؤمتـ أوصـى    -١

، يف مجلــة أمــور، باالضــطالع بالــتطوير والتشــييد  )اليونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية
والتشـغيل املشـترك لطائفـة مـن السـواتل الصـغرية تتـيح فرصـاً لتنمـية الصـناعة الفضـائية احمللية،                       

ــروعاً منا  ــبار ذلـــك مشـ ــروض ال   باعتـ ــائية والعـ ــاث الفضـ ــراء األحبـ ــري إجـ ــباً لتيسـ ــتوسـ حية يضـ
 وقدمت  )١(.للتكنولوجـيا ومـا يتصـل بذلـك مـن تطبـيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض                

 )٢(. الــذي عقــد أثــناء اليونيســبيس الثالــثامللــتقى الــتقينتوصــيات إضــافية انبثقــت عــن أنشــطة 
اخلـارجي الـتابع لألمانـة نطـاق تعاونه     وعمـال بـتلك التوصـيات، وسـع مكتـب شـؤون الفضـاء           

ــية باســتخدام        ــلمالحة الفضــائية واملعن ــية ل ــية الدول ــتابعة لألكادمي ــائم مــع اللجــنة الفرعــية ال الق
 )٣(.السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية توسيعاً كبرياً

الذي عقد وأثـناء اجـتماع اللجـنة الفرعـية الـتابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية          -٢
 لــلمالحة الفضــائية، املــزمع ني واخلمســاخلــامسأن املؤمتــر الــدويل ، اتفــق عــلى ١٩٩٩يف عــام 

فرصة سيتيح  ،  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦ اىل   ٢ من   ، الربازيل، عقـده يف ريـو دي جانريو      
كمـا اتفـق عـلى أن تكـون حلقة           .ذة يف أمـريكا الالتينـية     مثالـية السـتعراض حالـة الـربامج املـنفّ         

أن تستخدم احلالة يف أمريكا الالتينية   لكن  لعمـل مفـتوحة للمشـاركني مـن املناطق األخرى، و          ا
 ذلك املوضوع ، وأن يكون    كمـثال عـلى كيفـية اسـتفادة الـبلدان النامـية مـن السـواتل الصغرية                

 األوىل املشتركة بني األمم املتحدة       العمل  وقدم التقرير عن حلقة    .هـو حمـور املناقشـة األساسـي       
إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف      ) A/AC.105/745(كادميـية الدولـية للمالحة الفضائية       واأل

 والدول ونملشاركما أبداه ا  وبـناء على    . ٢٠٠١عقـدت يف عـام        دورـا الثامـنة والـثالثني الـيت       
جتاوب، تقرر أن ذلك  من  األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                

شــاط املنــتظم ينــبغي أن يتواصــل، مــع التشــديد عــلى خمــتلف جوانــب املســألة ومــا لكــل مــن  الن
 .املناطق على حدة من احتياجات حمددة

، ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢وعقـدت حلقـة العمـل الثانـية يف تولـوز، فرنسـا، يف                -٣
ــية، يف      ــتحدة األمريك ــات امل ــتون، الوالي ــثة يف هوس ــتوب/ تشــرين األول١٢والثال ، ٢٠٠٢ر أك

وقدمــــت الــــتقارير املــــناظرة . ٢٠٠٣ســــبتمرب / أيلــــول٣٠والــــرابعة يف بــــرميني، أملانــــيا، يف 
A/AC.105/772)و A/AC.105/799و (A/AC.105/813   ــية يف  إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
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ــوام      ــودة يف األعـ ــني، املعقـ ــة واألربعـ ــثالثني واألربعـــني واحلاديـ ــعـــة والـ ــا التاسـ   ٢٠٠٢دوراـ
 .، على التوايل٢٠٠٤ و٢٠٠٣و

وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا السادســة     -٤
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات ٢٠٠٣واألربعــني، املعقــودة يف عــام 

نامج  يف إطار بر   ٢٠٠٤واملؤمتـرات الـيت يعتزم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تنظيمها يف عام             
 وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الحقا، يف قراراها         )٤(.األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية      

، بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية       ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩
 .٢٠٠٤لعام 

ــتحدة     -٥ ــة لألمــم امل ــية العام ــرار اجلمع ــا لتوصــية اليون ٥٨/٨٩وعمــال بق يســبيس ، ووفق
الثالـث، عقـدت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية              

برامج السواتل الصغرية احلالية واملخططة، يف      : حـول السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية       
وكانــت خــامس حلقــة عمــل تــنظم يف . ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٥فانكوفــر، كــندا، يف 

طـار املؤمتـر العـاملي للفضـاء بالتشـارك بـني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واألكادميية الدولية          ا
وبعـد إعـادة تنظـيم هـيكل األكادميـية، أسـندت املسؤولية عن هذا التعاون                . لـلمالحة الفضـائية   
 .التابعة لألكادميية) املعنية بتشغيل الشبكات الفضائية واستخدامها(إىل اللجنة الرابعة 

  
 احلضـور -اءب 

 
.  مشاركا مسجال فيه٦٠كانـت حلقـة العمـل جـزءا ال يـتجزأ مـن املؤمتـر، وحضرها                 -٦

وكـان العديــد مــن حضــور حلقـة العمــل قــد حضــروا أيضــا حلقـة العمــل املشــتركة بــني األمــم    
املــتحدة واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية بشــأن بــناء القــدرات يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء 

ان النامـية، مـع التشـديد عـلى تدبـر الكـوارث الطبيعـية، الـيت عقـدت يف فانكوفر،             لصـاحل الـبلد   
وقدمـــت ). A/AC.105/834انظـــر الوثـــيقة  (٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول٣ و ٢كـــندا، يف 

 .اجلهات الراعية حللقة العمل دعما ماليا ملشاركني خمتارين من البلدان النامية

عراض فوائد برامج السواتل الصغرية، مع تشديد       وكـان أحـد أهداف حلقة العمل است        -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      
يضــا عــدة مشــاركني يف حلقــات وحضــر حلقــة العمــل أ. وفوائـد تلــك الــربامج للــبلدان النامــية 
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العمـل السابقة، وفَّروا استمرارية قيمة ومتكّنوا من تقييم التقدم الذي أُحرز أثناء انعقاد سلسلة               
 .حلقات العمل

 
 

  خالصة العروض املقدمة -ثانيا 
يف مقدمـة قصـرية، قدم الرئيس املشارك حللقة العمل عرضا عاما لنتائج حلقات العمل      -٨

 عرضـت ونوقشت ست ورقات، تناول معظمها استخدام الفضاء اخلارجي لصاحل   مث. السـابقة 
 .البلدان النامية

 األرجنتــيين، األضــواء عــلى ١-وســلّطت الورقــة، الــيت تناولــت بــرنامج بــيهوين ســات -٩
. الـنجاحات الــيت أحـرزها بــرنامج جــامعي جـاٍر بعناصــره املخــتلفة املتمـثلة يف البعــثات العملــية    

 اشـتمل عـلى جتـارب أجريـت على منت مكّوك الفضاء             ١-ج بـيهوين سـات    وذكـرت أن بـرنام    
ــتجارب الفضــائية        ــية وذلــك إلجــراء ال ــبلدان النام ــوك الفضــاء لل ــرنامج مكّ أوضــحت أمهــية ب

وكـان آخـر السـواتل يف الـربنامج قـد مت الـتحقق من مالءمته ملركبة اإلطالق          . القصـرية األجـل   
وقد كان للحادث تأثري كبري     . ٢٠٠٤قـع يف عـام      الـربازيلية الـيت حتطمـت يف احلـادث الـذي و           

 .على الفريق األرجنتيين، الذي كان يف موقع اإلطالق قبل يوم واحد فقط من احلادث

وعـرض الـربنامج اجلـامعي الـذي تقدمـه مالـيزيا باعتـباره أداة للتدريب العملي املباشر                   -١٠
رنامج جامعي حتده املوارد    وعرضـت تفاصـيل الساتل الفنية وكذلك حتديات تنفيذ ب         . للطـالب 

 .بالتوازي مع الربنامج الوطين يف ماليزيا

 التابع جلمهورية كوريا كيف   ٢-وأوضـحت الورقـة الـيت تناولـت السـاتل كومبسـات            -١١
جيـري تطبـيق الدرايـة التقنـية الكوريـة يف جمـال السـواتل الصـغرية على واحد من النظم الفرعية                      

الســتبانة، مــثل نظــام حتديــد وضــعية الســاتل والــتحكم فــيها    احلامســة األمهــية للتصــوير العــايل ا 
وأجري حتليل لألداء األمثل لنظم حتديد الوضعية والتحكم فيها من          . اخلـاص بالسـواتل الكبرية    

     حيـث حتديـد التشـكيل الذي يكون له أقل أثر على نوعية الصور عند استعمال العجالت الرد
ــتحكم يف الوضــعية   ــية لل ــة  . فعل ــثة الســاتل     وأوضــحت الورق ــية عــلى بع ــر اخلــربة احملل جبــالء أث

 .٢-كومبسات

 الـتابع جلـنوب أفريقيا      ٢٠٠٤وبينـت الورقـة الـيت تناولـت السـاتل الصـغري سنسـات                -١٢
ــر ســواتل      ــتجارية املــتاحة يف األســواق إىل تطوي ــتقدم يف التكنولوجــيا ال كــيف تــؤدي أوجــه ال

وذكــرت أن الســاتل . عار عــن بعــدصــغرية ذات أداء ميكــن تطبــيقه تشــغيليا ألغــراض االستشــ 
 كـيلوغراما، واحملـتوي عـلى محولة للتصوير باألشعة املتعددة األطياف مبسافات      ٤٠الـذي يـزن     
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وكانت .  أمتار، قد وضعت مفاهيمه وجيري تطويره جبامعة ستيلينبوش        ٦بينـية أرضـية عرضها      
 حيـدث حىت قبل  أوجـه الـتقدم التكـنولوجي واعـدة بقـدر جعـل نقـل التكنولوجـيا إىل الصـناعة            

وركّــز اجلــزء الــثاين مــن الورقــة عــلى الــتحديات الــيت تواجــه الــربنامج . اكــتمال مهمــة اجلامعــة
اجلـامعي الـذي تقـيده املـوارد، وحبثـت العوامـل الرئيسـية لـنجاح أي برنامج ساتلي جامعي يف                     

ناك وشدد على أمهية أن يكون ه     . غـياب بـرنامج وطـين ويف سياق صناعة فضائية نامية جبواره           
 .برنامج شامل يفي باهتمامات اجلامعة والصناعة واالهتمامات الوطنية

ــتها شــركة ســري ســاتياليت تكــنولوجي ليمــتد باململكــة       -١٣ ــة الــيت قدم وســلّطت الورق
املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وإيرلـندا الشمالية الضوء على التقدم احملرز يف البنية التحتية األرضية             

وذكــر أنــه جيــري . ل الصــغرية يف تشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارثالــيت تدعــم جمموعــة الســوات
الـربط بـني احملطـات األرضية التابعة للشركاء املشاركني املختلفني بغية تيسري تبادل ملعلومات،               
وقـد مت وضـع اجلـدول الـزمين للتشكيلة، حبيث ميكن للبلدان أن تطلب جمموعات البيانات من                  

وضـح جبـالء مـا للعمل معا يف تشكيلة من مزايا لتحسني             وأ. املشـاركني اآلخـرين يف التشـكيلة      
 .االستبانة الزمانية والتشارك يف املوارد

ومشلـت الورقـة الـيت تناولـت الربنامج الربازيلي تطبيقات ونواتج وآفاق ونتائج برنامج        -١٤
وذكــرت أن الــربنامج يشــمل ســاتلي مجــع  .  ســنة٢٥فضــائي، خــاص بــبلد نــاٍم، خــالل فــترة  

، اللذيـن يراقـبان حمطـات رصـد جوي بعيدة يف            CDS-2 و   CDS-1ربازيليني احمللـيني    البـيانات الـ   
ويشـمل الـربنامج أيضـا الـتعاون الـدويل مـع الصـني بشـأن سلسـلة السواتل                   . غابـات األمـازون   

، الــذي يضــم املــوارد معــا مــن  )٢ و ١ CBERS(الــربازيلية لدراســة املــوارد األرضــية -الصــينية
ويتوقع أن يؤدي التعاون الدويل بشأن حمطة الفضاء  .بية كبريةأجـل احلصـول عـلى قـدرة سـاتل     
واحلصول على عنصر برناجمي فضائي أمر مهم للربازيل، اليت    . الدولـية إىل فوائـد طويلـة األجل       

توجــد يف موقــع جغــرايف مناســب لعملــيات اإلطــالق إىل املــدارات االســتوائية والقطبــية عــلى     
ربازيلي عددا من التحديات، ولكن يوجد إصرار على        وقـد واجـه بـرنامج اإلطـالق ال        . السـواء 

 .إنشاء قدرة اإلطالق اليت تتيحها مركبة إطالق صغرية
  

  االستنتاجات والتوصيات -ثالثا 
 

أوضـحت حلقـة العمـل جبـالء أن هـناك فوائـد جانبـية ضخمة تكتسب من استحداث              -١٥
 .األنشطة الفضائية عن طريق برنامج سواتل صغرية
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ملشـاركون يف حلقـة العمل بأن السواتل الصغرية هي أداة مفيدة للحصول على   وسـلّم ا   -١٦
وشـددت حلقـة العمـل عـلى أمهية أن          . التكنولوجـيا وتطويـرها واملسـامهة يف التعلـيم والتدريـب          

 .ينصب التركيز األساسي على التطبيقات اليت تقدم فوائد اقتصادية مستدامة للبلدان النامية

 :ا يلي من األوراق اليت عرضتوميكن تبين م -١٧

أن اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لصـاحل الـبلدان النامـية يتوسـع إىل مـا هو أبعد                     )أ( 
مـن العملـيات اإليضـاحية للتكنولوجـيا والبعـثات الوطنـية اهلادفـة إىل النفاذ األويل إىل الفضاء،                   

 ية؛ليشمل استخدام السواتل الصغرية يف تطبيقات االستشعار عن بعد التشغيل

نوقشــت وقيمــت بــرامج الســواتل الصــغرية، الــيت حتدهــا املــوارد، اجلاريــة يف     )ب( 
ورئـي أن ازديـاد قدرة السواتل   . جامعـات يف أربعـة مـن الـبلدان الـيت كانـت مواضـيع ورقـات                

الصـغرية ينـبغي أن يـؤدي إىل املـزيد مـن االهتمام بتلك التكنولوجيا، حبيث ميكن حتسني متويل             
تطوير اجلامعــية املقــترنة بالــربامج الوطنــية الــيت ال توفــر الســواتل التشــغيلية    بعــثات البحــث والــ 

 .وحسب بل تنتج عنها أيضا تنمية كبرية للموارد البشرية

ميكـن احلصـول عـلى فوائد واضحة من برامج التعاون، سواء يف إطار برنامج                )ج( 
طار تشكيلة ذات استبانة    أو يف إ  ) مـثل بـرنامج الـربازيل ومجهورية كوريا       (سـواتل ثـنائي أكـرب       

وأوصـي بـأن تسـعى الـبلدان النامـية األخـرى أيضـا إىل احلصول على فوائد من        . زمانـية حمسـنة   
 .خالل التعاون الدويل

 
 احلواشي

 
قريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية،                     ت )١(

ــنا،  ــ/ متــوز٣٠‐١٩فيي ــي  ـــمنشــ( ١٩٩٩يه يول  الفصــل األول، ،)E.00.1.3ع ـــورات األمــم املــتحدة، رقــم املب
 .املرفقمن ) ب( ٣٢، الفقرة ١القــرار 

 .املرجع ذاته، املرفق الثالث )٢(
الغـرض مـن اللجـنة الفرعـية الـتابعة لألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية                   )٣(

لبلدان النامية وإذكاء الوعي ذا املوضوع      إىل ا  منافع هذه السواتل بالنسبة      تقييملـبلدان النامـية هـو       ملصـلحة ا  
ذكورة نشر استنتاجاا وتعميم     اللجـنة الفرعـية امل     توىلوتـ . يف الـبلدان املـتقدمة والـبلدان النامـية عـلى السـواء            

  اللجنة الفرعية معتعاونا، تاقا لغاي وحتقي. املعلومـات ذات الصـلة مـن خـالل تنظـيم حلقات عمل وندوات             
 األمـم املـتحدة وجلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية التابعة هلا؛ واالحتاد                     :اجلهـات التالـية   

 واجلامعة ؛املعنـية باالتصـال باملنظمات الدولية والبلدان النامية   و لـه  ة الـتابعة  لجـن الالـدويل لـلمالحة الفضـائية و      
 .اءالدولية للفض

 .٧٥ ، الفقرة(A/58/20) ٢٠ واخلمسـون، امللحـق رقـم الثامنة الدورة ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة )٤(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


