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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  ة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا لثتقرير عن الندوة الثا    
 برامج السواتل الصغرية تسخريووكالة الفضاء األوروبية حول 

  : برامج السواتل الصغريةتنفيذ ": غراض التنمية املستدامةأل
    "التنظيمية والقانونيةاملسائل التقنية واإلدارية و

      )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦- ١٣غراتس، النمسا، (    
    مقّدمة  -أوال  

ة ضــمن سلــسلة مــن ثــالث نــدوات مــشتركة بــني األمــم املتحــدة لثــُعقــدت النــدوة الثا  -١
غــراض التنميــة أل بــرامج الــسواتل الــصغرية تــسخريوالنمــسا ووكالــة الفــضاء األوروبيــة بــشأن 

، وركّــزت ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٦ إىل ١٣ النمــسا، يف الفتــرة مــن املــستدامة، يف غــراتس،
". املسائل التقنية واإلدارية والتنظيميـة والقانونيـة      : برامج السواتل الصغرية  تنفيذ  "على موضوع   

جيــري  مبــادرة علــوم الفــضاء األساســية، وهــي مبــادرة  هــذه ضــمنسلــسلة النــدوات تنــدرج و
دة للتطبيقات الفـضائية وهتـدف إىل دعـم بنـاء القـدرات يف               يف إطار برنامج األمم املتح     تنفيذها

سـتخدام التكنولوجيـا الفـضائية وتطبيقاهتـا       علـى ا   التـشجيع جمال تكنولوجيا الفضاء األساسـية و     
ــستدامة      ــة امل ــم التنمي ــضاء اخلــارجي ويف دع ــسلمية للف ــع  (يف األغــراض ال ــشبكي انظــر املوق ال

www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.html.(  
ــة النمــسا          -٢ ــة وحكوم ــة العام ــابع لألمان ــضاء اخلــارجي الت ــب شــؤون الف ــشترك مكت وي

ــة    ــضاء األوروبيـ ــة الفـ ــسا(ووكالـ ــام  )اإليـ ــذ عـ ــوم    ١٩٩٤، منـ ــن علـ ــدوات عـ ــيم نـ ، يف تنظـ
ــا الفــضاء وتطبيقاهتــا، يف غــراتس، النمــسا   وقــد تناولــت تلــك النــدوات جمموعــة   . وتكنولوجي
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نافع االقتصادية واالجتماعية الـيت تعـود هبـا األنـشطة الفـضائية             واسعة من املواضيع، من بينها امل     
على البلدان النامية، وتعاون الصناعة الفضائية مع البلدان النامية، وتعزيـز مـشاركة الـشباب يف       

واملعلومـات اخلاصـة    . التطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة     تسخري  األنشطة الفضائية و  
ــدوات متا   ــك النـ ــع تلـ ــارجي       جبميـ ــضاء اخلـ ــؤون الفـ ــب شـ ــشبكي ملكتـ ــع الـ ــى املوقـ ــة علـ حـ

)www.unoosa.org/oosa/SAP/graz/index.html.(  
ُتعقـد منـذ عـام      مـا انفكـت     الـيت    هذه النـدوات     آخَر الدورةُ الثامنة عشرة هي      كانتو  -٣

وقــد استــضافتها حكومــة النمــسا، وشــاركت يف رعايتــها كــل مــن الــوزارة االحتاديــة  . ١٩٩٤
وحظيـت  . اإليـسا وكالة  وبية والدولية يف النمسا ووالية سترييا ومدينة غراتس و        للشؤون األور 

  .الندوة بدعم األكادميية الدولية للمالحة الفضائية وأكادميية العلوم النمساوية
ــّين وي  -٤ ــدافها وبرناجمهــا و     ب ــر خلفيــة النــدوة وأه ــورد هــذا التقري صا للجلــسات ملّخــي

. يت خلـص إليهـا املـشاركون واملالحظـات الـيت أبـدوها           يتـضمن التوصـيات الـ     هـو   املواضيعية، و 
 حـول  ين وينبغي أن ُيقـرأ مقترنـا بـالتقرير        .٦٥/٩٧وقد أُعّد التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة        

 ٢٠٠٩  يف عــاميســبتمرب/يف أيلــولضــمن السلــسلة   ا ُعقــدتلــتنيالوالثانيــة  األوىل تنيالنــدو
  ).A/AC.105/983 وA/AC.105/966( ٢٠١٠و
    

    اخللفية واألهداف  - لفأ  
منذ مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف               -٥

ــسلمية   ــسبيس الثالــث (األغــراض ال ــا مــن   )اليوني ــذي ُعقــد يف فيين ــه / متــوز٣٠ إىل ١٩، ال يولي
 تد أّدوقــ.  االســتخدام العملــي لتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــايف، أُحــرز تقــدُّم كــبري ١٩٩٩

ــيت حتقّقــت الت ــادة    عــدة يف طــورات ال ــة خــالل العقــد املاضــي إىل زي ــسُّر جمــاالت تكنولوجي  تي
ــدة مــن     ســهولة تكــاليف التطبيقــات الفــضائية و  ــن أعــدادا متزاي ســبل الوصــول إليهــا، ممــا مكَّ

عـدات  وتـدعم امل . املستخدمني يف عدد متنامٍ من البلـدان مـن االسـتفادة مـن األنـشطة الفـضائية           
 سـواتل االتـصاالت ورصـد األرض واملالحـة، جمموعـة واسـعة مـن التطبيقـات،                  ثـل ية، م الفضائ

 الـسياسات   وضـع وهي ُتدمج على حنو متزايـد يف البنيـة التحتيـة العموميـة مبـا يـسهم يف عمليـة                     
  .القرارات دعما للتنمية املستدامة بغية حتسني حياة الناساختاذ و
ويـة وسـواتل صـغرية ذات قـدرات متزايـدة          وأصبح من املمكـن اآلن تطـوير سـواتل نان           -٦

 املؤسـسات األكادمييـة   ملنظمـات مثـل   اوميـسور  احلـصول عليهـا ممكنـا        ببنية حتتية وبتكلفة جتعل   
ــة   ــديها  واملراكــز البحثي ــيت ل ــات حمــدودة  ال ــشطة الفــضاء خمّصــصة ميزاني ــا  . ألن ــد أّدت املزاي وق
هتمـام بإرسـاء القـدرات األساسـية يف          من تلـك األنـشطة إىل تزايـد اال         َجنُيهاالعديدة اليت ميكن    
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جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء، مبا يف ذلـك يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت اقتـصر دورهـا يف                      
  .السابق على استخدام التطبيقات الفضائية

ــذ منتــصف     كانــتوقــد   -٧ ــسلمية، من ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال  جلن
الـسواتل الـصغرية وتطويرهـا وتطبيقاهتـا يف إطـار برنـامج        مـسألة   تسعينات القـرن العـشرين، يف       

 A/AC.105/638 وA/AC.105/611انظـــــر الوثـــــائق (األمـــــم املتحـــــدة للتطبيقـــــات الفـــــضائية 
 نظّمــت )١(ويف إطــار امللتقــى الــتقين الــذي عقــد أثنــاء اليونيــسبيس الثالــث،). A/AC.105/645و

ليـة للمالحـة الفـضائية، حلقـة عمـل حـول الـسواتل              األمم املتحدة، بالتعاون مع األكادميية الدو     
لقـة العمـل تلـك، اشـترك مكتـب شـؤون الفـضاء         حل متابعـةً و. الصغرية يف خدمة البلدان الناميـة     

، يف تنظـيم حلقـات عمـل،        ٢٠٠٠اخلارجي واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية، منـذ عـام             
 إطـار   يفدمـة البلـدان الناميـة       مدة كل منها نصف يوم، حول موضوع الـسواتل الـصغرية يف خ            

  .املؤمتر السنوي لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
وترية التقدُّم التكنولـوجي، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بتطـوير الـسواتل              تسارع   يف ضوء و  -٨

 ، أطلقـت طة يف هذا اجملـال ي كيلوغراما، والزيادة احلادة يف عدد األطراف النش      ٥٠-١من الفئة   
 علوم الفضاء األساسية، وهي جمال نشاط جديد لربنامج األمـم املتحـدة              مبادرةُ ٢٠٠٩يف عام   

 حملّيــة وقيــام قاعــدة تكنولوجيــة نــواةلــة يف حفــز منــو واليتــه املتمثّل تنفيــذاللتطبيقــات الفــضائية، 
مستقلة، قدر املستطاع، يف جمال تكنولوجيا الفضاء يف البلدان الناميـة، بالتعـاون مـع منظمـات                 

ــدة ا  ــم املتحـ ــرى واألمـ ــاالت     /ألخـ ــضاء الوكـ ــدة أو أعـ ــم املتحـ ــضاء يف األمـ ــدول األعـ أو الـ
وستدعم مبادرة علـوم الفـضاء      . ٣٧/٩٠قرار اجلمعية العامة    ى ذلك   املتخصصة، كما ينّص عل   

تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية مـع التركيـز يف املرحلـة األوىل              ميـدان   األساسية بناء القدرات يف     
لفـضاء اخلـارجي   من أجل اسـتخدام ا    سواتل الصغرية وتطبيقاهتا    على تطوير السواتل النانوية وال    

، يف مــسامهتها يف حتقيــق بوجــه خــاصلتنميــة املــستدامة والنظــر، ل اً الــسلمية دعمــيف األغــراض
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن          

وكـذلك األهــداف الـواردة يف خطــة تنفيـذ نتــائج مــؤمتر    ) ٥٥/٢  العامــةقــرار اجلمعيـة (األلفيـة  
  )٣(. وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة)٢(القمة العاملي للتنمية املستدامة

───────────────── 
، مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةتقرير انظر   )١(  

  .املرفق الثالث، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
/  أيلول٤ ‐أغسطس /بآ ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )٢(  

  .، املرفق٢ األول، القرار  الفصل،) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
  .، املرفق١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )٣(  
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 تنظـيم   مبادرة علـوم الفـضاء األساسـية      من بني أوىل األنشطة اليت اضطُِلع هبا يف إطار          و  -٩
. غـراض التنميـة املـستدامة     ألواتل الـصغرية     بـرامج الـس    تـسخري سلسلة من ثالث ندوات بـشأن       

ــدوة األوىل وقــد تناولــت  ــها الن ــاء ذات قــضايا عامــة  ٢٠٠٩الــيت عقــدت يف عــام  من صــلة ببن
لنـدوة  وتطّرقـت ا . السواتل الصغرية تطوير  القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء وأنشطة        

أمـا  ".  الـصغرية  سواتلرامج الـ  محوالت ب "للموضوع الفرعي    ٢٠١٠يف عام   اليت ُعِقدت   الثانية  
املــسائل : تنفيــذ بــرامج الــسواتل الــصغرية"علــى املوضــوع الفرعــي ركّــزت النــدوة الثالثــة فقــد 

  :إىل ما يلي هتدف تكان، و"التنظيمية والقانونية والتقنية واإلدارية
ــةاســتعراض   )أ(   ــز       حال ــع التركي ــامل م ــى نطــاق الع ــصغرية عل ــسواتل ال ــشطة ال  أن

  اإلقليمي؛الدويل وون خصوصا على التعا
املــسائل املتــصلة بتنفيــذ بــرامج الــسواتل الــصغرية، مثــل دمــج أنــشطة    دراســة   )ب(  

تطوير تكنولوجيا الفضاء يف املـسائل املتعلقـة باسـتراتيجية العلـوم والتكنولوجيـا وإدارة الـربامج          
  واملشاريع اخلاصة بأحد البلدان أو إحدى املنظمات؛

مثـل  ،  ربامج الـسواتل الـصغرية    املتـصلة بـ   ملسائل التنظيمية   ااالستفاضة يف مناقشة      )ج(  
  ختفيف احلطام الفضائي؛تدابري ات وترّدد النسيقت

، كتـسجيل الـسواتل     ربامج الـسواتل الـصغرية    القانونية املتـصلة بـ    املسائل  بسط    )د(  
 لدى األمم املتحدة وقضية املـسؤولية عـن األنـشطة الفـضائية الوطنيـة واملـسؤولية عـن األضـرار                  

  اليت تسببها األجسام الفضائية؛
الفـضاء األساسـية، وتنظـيم املـؤمترات        علوم   يف مبادرة    دماًسبل املضي قُ  مناقشة    )هـ(  

  هندســـة بـــشأن تطـــوير تكنولوجيـــا الفـــضاء وإعـــداد منـــهج تعلـــيم بـــشأن الدوليـــة يف املـــستقبل 
  .لفضاء اجلويا

    
    احلضور  - باء  

الهتم األكادمييــة وخــربهتم وة علــى أســاس مــؤّهوقــع االختيــار علــى املــشاركني يف النــد  -١٠
ــة يف   ــة املهني ــرامج    جمــال العملي ــذ ب ــا الفــضاء أو مــشاركتهم يف ختطــيط وتنفي تطــوير تكنولوجي

ــة   ــلة، كاملجبهـــات خمتـــصة الـــسواتل الـــصغرية اخلاصـ ــة أو نظمـــات أطـــراف ذات صـ احلكوميـ
ات البحثيـة أو األكادمييـة      الوكاالت الدولية أو الوطنية أو املنظمـات غـري احلكوميـة أو املؤسـس             

  .أو شركات القطاع اخلاص
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ــدوة    -١١ ــسواتل   االختــصاصيني  مــن ١٠٢وحــضر الن يف جمــال الفــضاء املعنــيني ببعثــات ال
النانويـــة والـــصغرية مـــن املؤســـسات احلكوميـــة واجلامعـــات والكيانـــات األكادمييـــة األخـــرى   

أملانيـا، اإلمـارات     إسرائيل،   يا،إسبانأذربيجان،  : ومؤسسات القطاع اخلاص، من البلدان التالية     
ــة املتحــدة،   ــواي، العربي ــران  أوروغ ــا، إي ــة(أوكراني ــا، )اإلســالمية-مجهوري باكــستان، ، إيطالي

سـري النكـا،   تـونس، اجلزائـر، جنـوب أفريقيـا،      تركيـا،   تايلنـد،   يالروس،  الربازيل، بلجيكـا، بـ    
-مجهوريـــة(ويال فنــــزفرنـــسا، سويـــسرا، الـــصني، العـــراق، ســـلوفاكيا، الـــسودان، الـــسويد، 

اململكـة العربيـة الـسعودية،      ، فييـت نـام، كنـدا، كينيـا، ليتوانيـا، مـصر، املكـسيك،                )البوليفارية
نيجرييـا، اهلنـد، هولنـدا،      نيبـال،   يرلنـدا الـشمالية، النمـسا،       ااململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و     
  .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واالحتــاد الــدويل      عــن  ونممثّلــشــارك يف النــدوة  و  -١٢
األكادمييـة  ء و ة األوروبيـة للـسنة الدوليـة للفـضا        الرابطـ ولالتصاالت ووكالـة الفـضاء األوروبيـة        

  .الدولية للمالحة الفضائية
 لتـسديد عايـة النـدوة     رشتركة يف   واسُتخدمت أموال وفّرهتا األمم املتحدة واجلهات املـ         -١٣

كمـا قـّدمت    . مـشاركا بعة وعـشرين    وبـدل اإلقامـة اليـومي والـسكن لـس         تكاليف الـسفر جـوا      
  . واملرافق الالزمة ونقل املشاركنيلّي تكاليف التنظيم احمللتسديد اجلهات الراعية أمواالً

    
    الربنامج  - جيم  

.  شؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع جلنة برنامج النـدوة         َوضَع برنامَج الندوة مكتبُ     -١٤
. وكاالت فضاء وطنية ومنظمات دولية ومؤسسات أكادمييـة       عن  ني  ممثّلالربنامج  وضّمت جلنة   

  .الناجحالندوة ة يف تنظيم حملّيكما سامهت جلنة فخرية وجلنة تنظيمية 
ــة           -١٥ ــضاحية التقني ــروض اإلي ــسية والع ــات الرئي ــن الكلم ــة م ــن جمموع ــامج م ــألّف الربن وت

قــدَّمها الــيت عــروض اإليــضاحية القــصرية واجللــسات التدريبيــة، وُخــّصص وقــت للمناقــشات وال 
 م تعليقــاهتمواقــدَّوُعــّين رئــيس ومقــّرر لكــل جلــسة و . املــشاركون بــشأن أنــشطتهم ذات الــصلة

الع على الربنامج التفصيلي وقائمـة      وميكن االطّ .  لالستعانة هبا يف إعداد هذا التقرير      مومالحظاهت
دَّمـة أثنـاء النـدوة يف املوقـع الـشبكي ملكتـب             املشاركني والوثائق الكاملة للعروض اإليـضاحية املق      

  ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2011/graz/index.html(شؤون الفضاء اخلارجي 
 ممثّــل املنظمــات الراعيــة للنــدوة، ألقــى  وممثّلــالــيت ألقاهــا ات الترحيبيــة وعقــب الكلمــ  -١٦
 عن وكالة الفـضاء األوروبيـة       ممثّلو يف جمال السواتل الصغرية من أوروبا        ةوناجحة  رائدة  شرك
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رية واسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي         السواتل الصغ "تني، كانت األوىل بعنوان     يكلمتني رئيس 
". ريةالـسواتل الـصغ   أنشطة وكالة الفضاء األوروبية يف جمـال        "، والثانية بعنوان    "يف األمد البعيد  

مبـادرة علـوم الفـضاء    عن حالـة    مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عرضاً إيضاحياً       عن   ممثّلوقدَّم  
ــائع األساســية، واســتعرض ال  ــارزة وق ــائج املتوخـّـ  يف االب ــدوة وأهــدافها والنت ــشطة  لن ــها وأن اة من

لعمـل الـذي يـضطلع بـه      مـن النـدوة للتعريـف با     يف اليـوم األول     مـؤمتر صـحفي    ُعقدو. متابعتها
  .عالم النمساويةي وسائط اإلممثّلبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف أوساط 

السواتل الصغرية؛ استعراض أنشطة :  املواضيع التاليةتناولتالندوة جلسات ضّمنت وت  -١٧
الصغرية واستدامة أنشطة ؛ والسواتل  واملسائل التنظيمية والقانونية؛إلداريةسائل الربناجمية واوامل

؛ ومناقشة الفضاء األساسيةبادرة علوم وأفرقة عاملة معنية مب؛ يف األمد البعيدالفضاء اخلارجي 
  .ةيف اجللسة اخلتاميكلمات  املنظمات الراعية للندوةون عن ممثّلوألقى . التوصيات واملالحظات

    
      ملّخص اجللسات املواضيعية  -ثانيا  
    السواتل الصغريةاستعراض أنشطة   - ألف  

لـسواتل  ان أنـشطة  عـ  كان الغرض مـن اجللـسة املواضـيعية األوىل هـو تقـدمي معلومـات              -١٨
ــا، وآســيا واحملــيط اهلــادئ،      الــصغرية  ــدان مــن أفريقي ــة األخــرية يف بل الــيت اضــطُِلع هبــا يف اآلون

 مل مبــادرة علــوم الفــضاء األساســية  ظ أنَّوِحولُــ. ي، وغــرب آســياـوأمريكــا الالتينيــة والكاريبــ
ــ  يف احلــال، مثلمــا كــان نطــاق كتلــة حمــّددة تنــدرج ضــمن ز علــى الــسواتل الــصغرية الــيت  تركّ

، وإمنا أبرزت عوضا عـن ذلـك أنـشطة تطـوير الـسواتل الـصغرية الـيت ميكـن                    الندوتني السابقتني 
رين باسـتخدام  فريـق صـغري مـن املطـوّ    مـن قبيـل تـشكيل      متواضعة نـسبيا،    مبوارد   االضطالع هبا 

ضــمن وواالختبــار ة للتطــوير حمــدودمتاحــة يف األســواق تكــون لــه بنيــة حتتيــة جتاريــة مكونــات 
 املنظمـات احلديثـة العهـد       منظمـات أصـغر حجمـا، مبـا فيهـا         تقدر علـى رصـدها      ميزانية  حدود  

  .أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاءب
ــصةمحتظــى و  -١٩ ــسواتل الن ــة بيكو ال ــار   ي ــاً ملعي ــصّممة وفق ــسات"امل ــع  " (كيوب انظــر املوق

www.cubesat.org (  جامعـة واليـة كاليفورنيـا بوليتكنيـك وجامعـة سـتانفورد عـام              اطّورهتـ اليت 
ــصغرية     ١٩٩٩ ــسواتل ال ــة بال ــدى األوســاط املعني ــول واســع النطــاق ل عمــل منظمــات  وت.  بقب

 أكادمييـة، علـى     مؤسـسات حكومية وأخرى غـري حكوميـة، مبـا فيهـا أوسـاط صـناعية جتاريـة و                
وضــع يف أنــشطة   جامعــة١٠٠قــد شــاركت أكثــر مــن و .املعيــار ذلك  طبقــا لــســواتلتطــوير 
بوضـع  نـوب أفريقيـا     جبشـبه جزيـرة كيـب       يف  تكنولوجيـا   لوقامت جامعة ا  . "كيوبسات" املعيار
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حيــضر و.  التــابع هلــانــوب أفريقيــاجلالفرنــسي  يــا التكنولوجة يف معهــديندســللــشؤون اهلنـامج  بر
علـى  ي بيكـو فُـرِغ مـن إنـشاء سـاتل       و. خارجهـا مـن   طالب من مجيـع أحنـاء أفريقيـا و        الربنامج  
تواصـل  و. نـشاء سـاتل ثـان     جيـري وضـع خطـط إل      ، و )ZACUBE-1( كيوبـسات    عيـار املأساس  
يف جمــال أفريقيــة أخــرى بلــدان لتعــاون مــع ســعيها لشــبه جزيــرة كيــب يف لتكنولوجيــا جامعــة ا

، اأفريقيـ  بـشأن املعيـار كيوبـسات يف         ة عمـل دوليـة    أول حلقـ  مت  د نظّ سواتل، وق تكنولوجيا ال 
ز  لتركّــ،٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ٢ إىل ســبتمرب/أيلــول ٣٠ا يف الفتــرة مــن  عقــدهراملقــرَّ
  .التجارية اليت تنطوي عليهافرص الونافع السواتل الصغرية معلى 
سواتل  يف تطـوير الـ      العديد من اجلامعات يف اليابان تضطلع بدور نشيط جدا         ِفيد بأنَّ وأُ  -٢٠

الدوليـة  تـشكيل   مركـز الريـادة يف االضـطالع مبـشروع بعثـة ال           اكاياما  تتوىل جامعة و  و. الصغرية
تـشكيلة  تطـوير ونـشر     القيام يف غـضون أربـع سـنوات ب        ىل  الرامي إ ) نيفورممشروع يو (اجلامعية  

وزارة ت  جـ وقـد روّ  . الغابـات يف  رائـق   احلرصـد   غـراض   أل كيلوغرامـا    ٥٠من السواتل مـن فئـة       
إىل وســعت يونيفــورم هـذا  ملـشروع   التعلـيم والثقافـة والرياضــة والعلـم والتكنولوجيــا يف اليابـان    

ــسواتل والــنظم األرضــية و  الت تطــوير تعــاون دويل يف جمــا احلــصول علــى   ات تطــوير منــص ال
سواتل الــتكنولوجيــا ســتار املتعلــق ب-مبــشروع مــايكرواملــشروع كمــا ُربــط .  الــساتليةالبيانــات

قليمـي لوكـاالت الفـضاء      امللتقـى اإل   يف إطـار     برنامج منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ      املندرج ضمن   
 إنـشاء   تطوير تكنولوجيا الفضاء   يف   رِكةابانية املشا الياجلامعات  ت  وتولّ. يف آسيا واحمليط اهلادئ   

أنـشطة   االضـطالع ب   لنظمة غري رحبية تسهّ   و عبارة عن م   ، وه االحتاد اجلامعي للهندسة الفضائية   
وخمتـربا مـن   ا   معهـد  ٥٠ هـذا االحتـاد أكثـر مـن          ويـضمّ .  على مـستوى اجلامعـات     الفضاء العملية 

برنـامج  لـى اجملتمـع الـدويل       ويته، وقد عرض ع    يف عض   طالب ٥٠٠قرابة   جامعة يف اليابان و    ٣٥
مـن  قـد شـارك أفـراد    و". مسابقة صوغ األفكار بشأن البعثـات " القيادات و  لتدريب" كانسات"

، ٢٠١١مـارس  /آذارفربايـر و / أُِقـيم يف شـباط    يأمجع يف برنامج كانسات األول الـذ      أحناء العامل   
وشارك فيهـا    ٢٠١١مارس  /ات يف آذار  ألفكار بشأن البعث  ابينما ُعِقدت املسابقة األوىل لصوغ      

كمـا جيـري النظـر يف    . ٢٠١٢عـام  هذا القبيل يف مسابقة ثانية من  من املُزمع إجراء    و بلدا،   ٢٤
جمال االضـطالع   لنقل اخلربات اإلجيابية املكتسبة يف       للهندسة الفضائية دويل  احتاد جامعي    إنشاء

  .أخرىجامعات يف بلدان إىل أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاء ب
ووكالـة الفـضاء األوروبيـة       تركة بني األمم املتحدة والنمسا     املش وىلالندوة األ يف  م  دِّقُو  -٢١

 الـذي  )هيومـسات ( اإلنـسانية شـبكة الـسواتل     مـشروع    إيـضاحي حـول      عرض ٢٠٠٩يف عام   
الـسواتل   مـن    تشكيلةسبانيا لتطوير   إجامعة فيجو يف    دولية بقيادة   تعليمية  مبادرة  و عبارة عن    ه

شـبكة التعلـيم     مبـشروع    هيومـسات شـبكة   بط  وتـرت ). www.humsat.org  املوقـع  انظـر ( ةريالصغ
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ــة وهــي شــ اتلية،عمليــات الــسالالعامليــة اخلاصــة ب أرضــية حمطــات هــواة الراديــو ومــن بكة عاملي
ــجامع ــات الــ ي ــدعم عملي ــاجلامعسواتل ة ل ــعانظــر(ة ي وُتجــري شــبكة  ، )www.genso.org  املوق

م قـدَّ و. ةواملُرّحلـ املخزونـة    البيانـات  نقـل يانات باالستعانة بنظام ل    عمليات ترحيل الب   هيومسات
علـى  امعـة فيغـو   تعكـف ج  و. شروعاملـ حالـة    معلومـات حمّدثـة عـن        هيومـسات ق مـشروع    منّس

  .٢٠١٢طالقه يف عام السواتل من أجل إ تشكيلة إعداد أول ساتل من
ــة والكاريبــ   -٢٢ ــتني وإكــوا ـويف أمريكــا الالتيني ــشأت األرجن ــا  ي، أن ــل وبوليفي دور والربازي

ــّد-دولـــة( ــ) دة القوميـــاتاملتعـ وكولومبيـــا ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال ـوبـــريو وشـــيلي وفنـ
ــة، بينمــا شــرعت األرجنــتني والربازيــل وشــيلي       واملكــسيك مكاتــب أو وكــاالت فــضاء وطني

ت واســـتهلّ. لتطـــوير الـــسواتل يف التـــسعيناتة لّيـــ احملاقـــدراهتواملكـــسيك يف الـــسعي إىل بنـــاء 
 يف اآلونــة  تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء  بــشأن  أنــشطة  شــيلي وكولومبيــا  وبــريو و أوروغــواي 

نـات تكنولوجيـا    تطـوير مكوّ  معنيـة ب  منشآت صـغرية ومتوسـطة احلجـم        ت عدة   ئنِشأُو .األخرية
يف جمــال تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء يف  بنــاء القــدراتم جيــد يف يــستمر إحــراز تقــّدو. الفــضاء
  .الصغريةالسواتل مشاريع كما يتضح من تزايد عدد ، يـينية والكاريبأمريكا الالتمنطقة 
 ممثّــلعرضــه   يف غــرب آســيااتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــ ى بــرامج لــع مثــالم وقــدَّ  -٢٣

إلمـارات العربيـة املتحـدة يف عـام        ايف  ست   الـيت تأسّـ    مـة  املتقدّ قنيـة  للعلوم والت  مؤسسة اإلمارات 
 وقـد اشـتركت هـذه املؤسـسة يف تطـوير      .لتقـدم التكنولـوجي   لدعم االبتكار العلمي وا   ٢٠٠٦

 وتكلّــل .مهوريــة كوريــا ســاتريك جلرصــد األرض بالتعــاون مــع مبــادرة ل١-ســاتل ديب ســات
ــام  بالنجــاح يف ١-إطــالق ســاتل ديب ســات   ــّد٢٠٠٩ع ــوق   صــور م وق ا باســتبانة أرضــية تف

هـو قيـد    الـذي    ماثـر تقـدّ   كاأل ٢-ديب سـات  ُيتبـع بتطـوير سـاتل       ن  وتقـّرر أ    أمتـار،  ١٠جودهتا  
التعــاون مــع يف إقامــة   املتقدمــةقنيــة للعلــوم والتمؤســسة اإلمــاراتكمــا تنظــر .  حاليــاالتطــوير

ء ا لبنـا  دعمـ أسـاس معيـار كيوبـسات       على   لسواتل بيكوية    ة لبدء التطوير املشترك   حملّيجامعات  
  .كنولوجيا الفضاءقدرات حملّية يف جمال ت

    
    اإلداريةاملسائل الربناجمية و  - باء  

 والثالثــة مــن النــدوة مــسائل برناجميــة وإداريــة تتعلــق بــربامج   الثانيــةتان اجللــستناولــت   -٢٤
 فـرص اإلطـالق  تنفيـذ   و وتـشغيلها رضـية األطات  احملإدارة شبكة ومشل ذلك   . السواتل الصغرية 

املمارســـات وتوحيـــد إجـــراءات االختبـــار و جيـــانقـــل التكنولواملتعلقـــة بعتبـــارات االوميـــدانيا 
 لتطبيـق إىل مـستوى ا   املـشاريع التعليميـة      االرتقـاء ب   سـتراتيجيات لفضلى بشأن بناء القـدرات وا     ا

  . الصغريةسواتلالتطوير تنفيذ برامج والتعاون يف 
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مـدار أرضـي مـنخفض    تـصال الـسواتل الـصغرية املوضـوعة يف          ا معـدل زمـن      وأُِفيد بأنَّ   -٢٥
يف املاضــي حمطــة  وكانــت ُتنــشأ. ليــوميف ا دقيقــة ٢٠ يتجــاوز أالّحطــة أرضــية واحــدة ميكــن مب

اخلاصـة  شـبكة التعلـيم العامليـة       وقـد سـعى مـشروع       . من مشاريع السواتل  مشروع  أرضية لكل   
متكّـن   فكرة شبكة احملطات األرضية املشتركة الـيت      إىل بلورة   ) شبكة غينسو (ل  بعمليات السوات 

ه اتـصال عف بـذلك زمـن   لتـضا لـشبكة،  تابعـة ل  حمطات أرضية     بعدة التصالالساتل الصغري من ا   
إىل البيانــات التابعــة لــشبكة غينــسو احملطــات األرضــية ترســل ميكــن أن  و. يف اليــوم الواحــدهبــا

 املدرجــة يف  تلــكوخــصوصا، شاريع الــسواتل الــصغريةومبقــدور مــ. الــساتل أو تــستقبلها منــه
ن تتيح حمطاهتـا    أ،  خلدمة اهلواة الساتلية  صة  خمّصراديوية  ات  ترّدداليت تستخدم   القطاع التعليمي   

توىل مكتـب الـشؤون     و. اجمياهتابرم  واستخدا هذه الشبكة    باع معايري باّتاألرضية لشبكة غينسو    
استضافت جامعـة فيغـو يف       شبكة غينسو، بينما     تنسيقالتعليمية التابع لوكالة الفضاء األوروبية      

  .ول إىل الشبكةاألوروبية ونّسقت سبل الوص العمليات حمورسبانيا إ
 إجيـاد أال وهـي   ،صغريةالـسواتل الـ  بعثـات    كأداء تعترض سبيل إيفاد      ة عقبة رئيسية  ومث  -٢٦

وتعمـل اجلهـات املقدمـة خلـدمات اإلطـالق، بـصورة متزايـدة،             . معقولـة بتكلفـة    هافرص إطالق 
وتقتـصر هـذه الفـرص الـيت     . ةاحلمـوالت الثانويـ    لنقل   مصاحبةإطالق سواتل   فرص  على إتاحة   

، علـى عمليـات   لمؤسـسات التعليميـة  بالنـسبة ل  معقولـة  خفضة وبأسعاربتكلفة منغالبا ما ُتتاح  
ُتطلـق  و. األوليـة لحمولـة   الـالزم ل   اإليـصال مـدار   يف  الثانويـة   اليت ُتوضع فيهـا احلمولـة       طالق  اإل

ثـالث أو أربـع مـرات       ألحبـاث الفـضاء     هلنديـة   لمؤسسة ا التابعة ل طالق السواتل القطبية    إمركبة  
ــاميف ال ــسواتل فــرص إطــالق تاحــة هــي مــستمرة يف إ ، وع ــد . املــصاحبة ال ــأُوق ــة ق طِل يف اآلون

ملـشاركون  أشـار ا  يف هـذا الـسياق،      و. الـصغرية الـسواتل   العديد مـن بعثـات      األخرية على متنها    
اقتـرح  الـذي  ،  احتـاد قطـاع الـسواتل الـصغرية التـابع ملنظمـة كـانييوس الدوليـة           ىل مبـادرة  أيضا إ 

  املوقــع الــشبكيانظــر(طــالق العامليــة صة لعمليــات اإلخمّصــابــة علــى شــبكة اإلنترنــت إنــشاء بّو
www.launchportal.org ( ّومطّوري السواتل الـصغرية    طالق  مي خدمات مركبات اإل   تضم مقد

  .هاطالق إلحلصول على فرص اىلالساعني إ
بـرامج   إطـار    نقـل التكنولوجيـا يف    عـن    دراسـة    ئيةصناعة الفـضا  برلني لل رابطة  وأجرت    -٢٧
ربامج بنـاء القـدرات     ، وتناولت الدراسة أيضا مسألة تضارب املصاحل املالزم لـ         الصغريةسواتل  ال

. سـة خـدمات ومعـارف يف هـذا املـضمار         تمّرمـضيفة م  حيث تشتري منظمة زبونة مـن أخـرى         
، يف  تكنولوجيـا الفـضاء   مـستقلة لتطـوير     ء قدرات   املنظمة الزبونة هو بنا   هدف  يكون  وعادة ما   

. مـة املـضيفة  ف املنظاهـد الستقالل التام من شأنه أن يتعـارض مـع أ    متّتع هذه املنظمة با    حني أنَّ 
ا ميكــن شــفافية إزاء مــنظمــة املــضيفة أبــدت املهــذا إذا تــضارب املــصاحل ب علــى وميكــن التغلّــ
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بـــرامج نقـــل يـــة يف حلّـــة متخفّدة للغايـــة بعثـــات معقّـــحتقيقـــه مـــن الناحيـــة الواقعيـــة ومل تبـــع  
ويلـزم  . نقـل التكنولوجيـا   عمليـة   جنـاح   يـدعم إ  جتاريـة   وذج أعمال   وضعت من  وإذا   ،التكنولوجيا

بنــاء تعلقـة ب خططهـا امل بــشأن  ةخريطــة طريـق عمليـ  زبونـة  ملنظمـة ال أن ترســم ايف الوقـت نفـسه   
مجيـع  على أن حتقّق هذه اخلريطة التوازن بني مـصاحل   تطوير تكنولوجيا الفضاء    ا يف جمال    قدراهت

كمــا يلــزم أن تــويل املنظمــة . اوقــدراهتا جاهتــاحتياأن تعــّد خصيــصا لتلبيــة أصــحاب املــصلحة و
بعثــات مراقبــة المراكــز ملختربات واملرافــق وكــا،  الالزمــة التحتيــةيــةالبننــشاء  إلااهتمامــالزبونــة 

  .السواتلر يتطوعملية ع زامن مبالتالعمليات، و
 الـصغرية سواتل  تطـوير الـ    االزدهار الـذي طـرأ يف اآلونـة األخـرية يف جمـال               ظ أنَّ وِحلُو  -٢٨

 علــى نطــاق ناهتــا ومكّو الــسواتلنــصات املتعلقــة مبعــايريإىل قبــول امل، مــا يرجــع إليــه، فييرجــع
ات القائمـة علـى   نـص كما يتجلّـى ذلـك يف القبـول الواسـع النطـاق الـذي حظيـت بـه امل              ،  واسع

  الـصغرية  سواتلت موحـدة الختبـار الـ      حتديـد إجـراءا   من أجل   جهود  ُتبذل  و. معيار كيوبسات 
وزارة  وترعــى . احلجــماملتوســطة والكــبريةُحــدِّدت بالفعــل الختبــار الــسواتل تلــك الــيت متاثــل 

السواتل النانوية يهـدف    توحيد أساليب تقييم    ل ااالقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان مشروع     
عقد وسـتُ . ٢٠١٥حبلـول عـام     ي  املنظمة الدوليـة للتوحيـد القياسـ      معايري  ترسيخ  يف  إىل اإلسهام   

معهـــد كيوشـــو  هـــذه املـــسألة يفحـــول حلقـــة عمـــل  أول ٢٠١١سمرب ديـــ/يف كـــانون األول
  .للتكنولوجيا يف اليابان

لوكالــة ة التــابع لغــراض التنميــلعلــم والتكنولوجيــا ألمركــز تــسخري اعــن  ممثّــلم وقــّد  -٢٩
 يف  ةحملّيـ معلومات عن اجلهود املبذولة لبناء قـدرات         ،الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء     

ة سـواتل بفـضل التعـاون       ، وهـو بلـد كـان قـد اشـترى عـدّ            جيا الفضاء يف نيجرييا   تكنولوميدان  
وكالــة الوطنيــة كمــا تــسعى ال. الــدويل أو شــارك يف تطــوير تلــك الــسواتل ويف إطالقهــا الحقــا

  .صغرية بالكامل داخل البلدسواتل خطط لتطوير إىل وضع للبحث والتطوير يف جمال الفضاء 
تكنولوجيـا  لجامعة خاصـة     التكنولوجيا وتعزيزها، وهي     تعكف جامعة مؤسسة متويل   و  -٣٠

ف علــى هبــدف التعــّر ١- الــساتل البيكــوي فمــشروععلــى تنفيــذ نــام،  تيــاملعلومــات يف في
وفقــا دة حمــّداملــشروع هــذا  وأهــداف .هصنيعتــوســاتل صــغري  وتــصميم فــضاء اجلــويهندســة ال

ــة الفيةلالســتراتيجي ــه  يت الوطني ــضاء وتطبيقات ــة ألحبــاث الف ــدعم    ونامي ــو حيظــى ب ــم ه وزارة العل
ع إىل املـضي    كما تشارك اجلامعة يف مـشاريع تعاونيـة مـع شـركاء دولـيني وتتطلّـ               . والتكنولوجيا

  .موّجهة ألغراض التطبيقاتبعثات سواتل صغرية إليفاد هناية املطاف القيام يف  يف دماًقُ
 جمـال    الـدويل يف   اتامعـ تعـاون اجل   علـى    مثـاالً يف مدريـد     ابوليتكنيك جامعة   ممثّلم  وقّد  -٣١

يف لوطنيـة املـستقلة     اامعـة   اجلبالتعـاون مـع     وترّوج اجلامعـة املـذكورة،      . الصغريةسواتل  التطوير  
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 سـيلة بوصـفها و الـصغرية  الـسواتل  مشاريع لتنفيذ ،  ة للهندسة يف بريو   لوطنيامعة ا واجلاملكسيك  
لـساتل  جتريبيـة   بعثـة   وير  تطـ جمتمعـةً تـدرس      وهذه اجلامعـات  . ثتعليم والبح ابتكار يف ميداين ال   

ا برناجمـ  مدريـد ا يف   بوليتكنيكـ جامعـة    م كمـا تقـدّ    .ني السواتل الروابط املشتركة ب  قييم  لتنانوي  
ــا الفــضاء مفتوحــ لنيــل شــهادة   املوقــع انظــر(لطــالب الــدوليني ا أمــام ااملاجــستري يف تكنولوجي

  ).www.mst-upm.es الشبكي
بنـاء القـدرات   يف جمـال  مفاهيم أساسـية    ا  يمعهد ماساتشوستس للتكنولوج   ممثّلوطرح    -٣٢

  بطـريقتني  ة ممكـن   التكنولوجيـ  اتقـدر بنـاء ال   االرتقـاء مبـستوى      قـال إنَّ  و. مالتكنولوجية والـتعلّ  
وأظهــر حتليــل . د التكنولــوجيا عــن طريــق زيــادة االســتقاللية التكنولوجيــة أو التعقُّــ، إّمــاثنــتني
خمتلـف النـهج الـيت ميكـن     مع شركاء أجانـب  دة تابعت تنفيذها بلدان ع   تعاونية   ساتلية   ملشاريع

ــشاريع  اّت ــشأن امل ــا ب ــزم ختطــيط  .باعه ــرامج ويل ــسواتل  ب ــذها تطــوير ال ــداف  وتنفي ــوغ األه  لبل
ــشودة يف جمــال   ــدرات املن ــاء الق ــذا اخلــصوص مــن     . بن ــدة يف ه وميكــن اســتخالص أفكــار مفي
  .سواتل من برامج تعاونية لتطوير الملاضيا ُوِضع يف اّممالدروس املستقاة 

إىل إجـراء حبـوث بـشأن سـواتل نانويـة عاليـة             ) SENSAT( سينسات   ويهدف مشروع   -٣٣
، ودعم وتعزيـز عمليـات   ها وبنائهاوتطويرهذه السواتل تصميم إىل واألداء لألغراض التعليمية   
يف جمــال تكنولوجيــا الفــضاء رفيعــة املــستوى  مــوارد بــشرية لتطــوير ةالتعلــيم والتــدريب الالزمــ

شـاركت  قـد   و. باجا كاليفورنيا وسـونورا     يتوالييف  وخاصة  ،  ال غرب املكسيك  يف مش اجلوي  
تطبيقـات  يـة برناجميـة وكـذلك        باسـتخدام أداة إدار     املـشروع  ذلـك أربع جامعات مكسيكية يف     

املــوّزعني بــني الــشركاء فيمــا ع وتنــسيق املــشرغــراض علــى شــبكة اإلنترنــت أل خمتلفــة قائمــة 
تعاون أيـضا مـع     يوسـ صـغرية   ة سـواتل    على تطـوير عـدّ    عمل  لاملشروع  افريق  يواصل  و. جغرافيا

  .ئت حديثانِشوكالة الفضاء املكسيكية اليت أُ
تـه اخلاصـة بعلـوم       يف إطـار مبادر    شؤون الفـضاء اخلـارجي    األمم املتحدة لـ   مكتب  وقام    -٣٤

بوضــع برنــامج ،  مــع معهــد كيوشــو للتكنولوجيــا وحكومــة اليابــان بالتعــاوناألساســيةالفـضاء  
تكنولوجيــات الــسواتل بــشأن زمــاالت الطويلــة األمــد   للاليابــان املتحــدة واألمــمني مــشترك بــ

الـدكتوراه يف تكنولوجيـا الـسواتل النانويـة املـشاركة يف      نيـل شـهادة   برنـامج    ويقتضي   .ةالنانوي
الــسواتل تكنولوجيــات هندســة ُيتــّوج بنيــل شــهادة دكتــوراه يف  برنــامج مدتــه ثــالث ســنوات  

قـد باشـر أول شخـصني حـصال علـى هـذه             و.  الدراسة مناقشة أطروحة يف  النجاح  بعد   النانوية
، وسـُتفتتح   ٢٠١١ نـوفمرب /يف تـشرين الثـاين    معهـد كيوشـو للتكنولوجيـا       يف  ا  هتمادراسـ الزمالة  

لحـصول  ل و.اجلولـة القادمـة مـن طلبـات احلـصول علـى املـنح الدراسـية         املذكور عامالقبل هناية  
  .www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/fellowship.html:  املوقعمزيد من املعلومات انظرعلى 
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شروع تطـوير الـسواتل   الضوء على اجلوانـب اإلداريـة ملـ     جامعة ساو باولو     ممثّلط  وسلّ  -٣٥
يف ر إطـالق سـاتل الطلبـة    ومـن املقـرّ  . ةاجلامعـ الصغرية على أساس الساتل املداري لفائدة طلبة   

يف  مأسـاوي    بانفجـار إطالقهـا   منـصة    أصـيبت    ربازيليـة الـيت   السواتل ال طالق  إأول رحلة ملركبة    
. شروع ومن التحديات األولية القائمـة يف هـذا املـضمار إجيـاد جهـات لرعايـة املـ                  .٢٠٠٣عام  
موعـد  من حيث مراعاة    ارمة  ملشروع قيودا زمنية ص   سيواجه ا  د إجياد اجلهات املذكورة،   ومبجّر
فريـق  ُحـدِّدت دوافـع ال    ،  امليزانيـة واجلـدول الـزمين     املشاكل املتعلقـة ب    إضافة إىل حل  و. طالقاإل

  .املشروعيف تنفيذ اعتبارات هامة  بني اجلهات الراعية على أهنا العالقاتاملعين باملشروع و
علــى موضــوع  الــضوَءيــضا  هيئــة الــصناعات الفــضائية اجلويــة يف إســرائيل أممثّــلوســلّط   - ٣٦

بعــد أن ف. صغريةتطــوير الــسواتل النانويــة والــسواتل الــ رامج الفــضائية يف ســياق بــإدارة البعثــات 
 ١٠٠ السواتل اليت تزيد كتلتـها علـى         فئةساتال صغريا من     ١٣جنحت اهليئة املذكورة يف إطالق      

فــضائية بــة النقــل ال ومركInklajn-1قــّررت اهليئــة أن تــدعم تطــوير ســاتل كيوبــسات كيلــوغرام، 
وذلـك هبـدف    ،  يلوغرامـا  ك ٥٠إىل  وزهنـا   صل  يـ محولـة   تني على نقل    قادرال،  IMPS-150 صغريةال

 تطبيقهـا   يتـسىن  حبيـث الـصغرية   للـسواتل   إدارة البعثات الفـضائية     ميدان  اكتساب خربة مفيدة يف     
إليهـا   ُخِلـصَ  يتالسـتنتاجات الـ   مـن بـني ا    و. أيضا على مشاريع اهليئة املتعلقة بتطوير سواتل أكـرب        

ــصــغرية تــشكيل أفرقــة  هــذين املــشروعني ضــرورة  بــشأن  صاتدة التخّصــقــدرات متعــّدع بتتمّت
تطلبـات  التقّيـد مب  ة متزامنة ألطول وقت ممكن أثناء مرحلة التـصميم و         ياستخدام ممارسات هندس  و

لـة  كتتقليـل ال  كنولوجيات وتقنيات مبتكرة ل    واستحداث ت  التكراراستخدام أقل قدر من حاالت      
ــالجــم واحلو ــة و  ة وتكلف ــات مكّواســتخدام ســواتل نانوي ــة ن وخفــض متاحــة يف األســواق  جتاري

  .مماثلةسواتل ة عّد علىاملتواترة ندسية غري اهلتكاليف توزيع الالتكاليف عن طريق 
  جامعة غـراتس للتكنولوجيـا     ية يف ساتلاالتصاالت ال االتصاالت و شبكات  معهد  أفاد  و  -٣٧

ء اجلـوي   معـة فيينـا ومعهـد دراسـات الفـضا         التـابع جلا  م الفلك   وبالتعاون مع معهد عل   بأنه يقوم   
ز ركّــقــد و. ستكــشاف أملــع النجــومالتــشكيلة الــسواتل النانويــة تطــوير التــابع جلامعــة تورنتــو ب

، وال ســيما اإلجــراءات ساتليةاريــة والتــشغيلية للبعثــة الــعلــى اجلوانــب اإلداإليــضاحي العــرض 
ي إس العلمـ  تـرّدد نطـاق ال  يف خدمـة اهلـواة الـساتلية و   ترّدد الصيصاتتنسيق ختة ب املتعلقاإلدارية  

)S-band (مــع االحتــاد النمــساويالتنظيمــي واملكتــب راديــو مــن خــالل االحتــاد الــدويل هلــواة ال 
مركبـة  اشـتراء عمليـة إطـالق علـى مـنت           خـرى   العرض األ جوانب  ومشلت  . الدويل لالتصاالت 

ــة إل ــسواتل الق هندي ــة طــالق ال ــة يف وإدارة شــبكة احملطــات األرضــية  طبي ــا  وغــراتسالكائن فيين
سواتل رضـية للـ  األطـة  إىل احملزيـارة  اإليـضاحي  العـرض  جرت عقب تقدمي   و. ووارسو وتورنتو 

  .امعة غراتس للتكنولوجياالتابعة جلالصغرية 
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    املسائل التنظيمية والقانونية  - جيم  
شطة فـضائية االمتثـال للمعاهـدات الدوليـة وغريهـا           أُِشري إىل أنه ينبغي عند االضـطالع بأنـ          -٣٨

رة للـسواتل الـصغرية واجلهـات     فاجلهـات املطـوِّ   . من املعايري القانونية والتنظيمية امللزمة وغـري امللزمـة        
شــؤون  مكتــبويواصــل . االلتزامــات القانونيــةبعض د بــالتقّيــاملــشغلة هلــا ال تــدرك أحيانــا ضــرورة 

 سائلاملـشورة بـشأن املـ     إسـداء    األساسـية الفـضاء   ه اخلاصـة بعلـوم      تـ الفضاء اخلارجي يف إطـار مبادر     
  . يف هذا املضمار لضمان االمتثال الالزمةاملساعدةتقدمي القانونية والتنظيمية ذات الصلة و

ــةسائلاملــم العــرض اإليــضاحي األول يف اجللــسة حملــةً عامــة عــن   وقــدَّ  -٣٩ ــة والتنظيمي   القانوني
لمـادة الـسادسة مـن معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف                 وفقا ل و. املتصلة بالسواتل الصغرية  

 ميـدان استكــشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، مبــا يف ذلـك القمــر واألجـرام الــسماوية األخــرى     
 سـواء  ،أنشطة وطنيةّما تضطلع به من تتحّمل الدول مسؤولية دولية ع،  )معاهدة الفضاء اخلارجي  (

  . كيانات غري حكوميةمحكومية أاضطلعت هبذه األنشطة هيئات 
اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن     كـذلك يف    تها يف الفـضاء    عن أنشط  مسؤولية الدول وُتحدَّد    -٤٠

،  هـذه  اتفاقية املسؤولية ا ورد يف    وفقا مل و. )اتفاقية املسؤولية  (األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية    
تكـون مـسؤولة    واجلـسم الفـضائي     طـالق   إمرحلـة    أثنـاء    كاملةًسؤولية  تتحّمل امل  الدولة املطلقة    فإنَّ

. شـريطة الـتمكّن مـن إثبـات حـصول خطــأ     ، يف املـدار وضــعه مرحلـة  عّمـا حيدثـه مـن أضـرار أثنـاء      
ميكن حتديـدها علـى أهنـا       جهات فاعلة   وغالبا ما يشارك يف عمليات إطالق السواتل املصاحبة عدة          

 بشأن تطبيـق    ٥٩/١١٥قرار اجلمعية العامة     يف    الصدد، ترد توجيهات مفيدة    اويف هذ . دول مطلقة 
  .لدولة املطلقةامفهوم 
أنـشطة فـضائية    الدولـة لالضـطالع ب    إذن  وتشترط معاهدة الفضاء اخلارجي احلصول علـى          -٤١

 وقـد  .وتـشغيلها الـصغرية  الـسواتل  طـالق  إ هـا ، مبـا في  وضـرورة إشـرافها علـى هـذه األنـشطة     وطنيـة 
التــشريعات الوطنيــة يف أنــشطة فــضائية الضــطالع بالالزمــة لالــشروط واملتطلبــات ُتحــدَّد كــذلك 
  .ولكنه متزايد من الدولقليل عدد  اليت يعتمدها اخلاصة بالفضاء

ل الدولـة املطلقـة الـساتل    ل إطالق اجلسم الفضائي بالنجاح، ينبغي أن تـسجّ        وبعد أن يتكلّ    -٤٢
 كـانون   ٢٠خ  املـؤرّ ) ١٦-د ( بـاء  ١٧٢١لدى األمم املتحدة مبـا يتمـشى مـع قـرار اجلمعيـة العامـة                

ــسمرب د/األول ــا يتمــشى مــع  ١٩٦١ي ــيت حتــدثها     ، أو مب ــة عــن األضــرار ال ــة املــسؤولية الدولي اتفاقي
 تـشرين   ١٢خ  املـؤرّ ) ٢٩-د (٣٢٣٥، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا             األجسام الفـضائية  

 مكتـب  عـن    ممثّـل م  وقـدَّ . اقيـة ، إذا كانـت الدولـة املطلقـة طرفـا يف تلـك االتف             ١٩٧٤نـوفمرب   /الثاين
وقد أعّد املكتـب ورقـة معلومـات    .  عرضا إيضاحيا عن إجراءات التسجيلشؤون الفضاء اخلارجي  
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 )٤(.تـسجيل األجـسام الفـضائية     جمـال   ممارسـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف            خلفية حول   
دول واملنظمـات احلكوميـة     توصيات بشأن تعزيـز ممارسـة الـ        ٦٢/١٠١وترد يف قرار اجلمعية العامة      

  .تسجيل األجسام الفضائيةجمال الدولية يف 
 اتـصاالت بـني   جـراء    إل  الراديـوي  تـرّدد اسـتخدام طيـف ال    فـضائية   البعثـات   ويقتضي إيفاد ال    -٤٣
ــ ات تــرّددطيــف الوســعة النطــاق وبــالنظر إىل حمدوديــة عــرض  . وشــبكة احملطــات األرضــية ساتل ال

هـو  واالحتاد الدويل لالتصاالت    . شاراتبني اإل نع التداخل الضار    مل ضروري   التنسيق فإنَّ،  الطبيعية
ه علـى  وتنـسيق اسـتخدام   الراديـوي   تـرّدد نطاق ال املسؤولة عن ختصيص    واهليئة التابعة لألمم املتحدة     

ة تفاقيــة الدوليــحكــام االســلطات وطنيــة وفقــا ألات تــرّددالتنــسيق وتــدير شــؤون .  العــامليالــصعيد
تكـون  معاهـدة و هـي مبثابـة    الـيت  ذات الصلةلوائح الراديو اإلدارية  ملحقها  اليت يتضمن  لالتصاالت

  . الدويل لالتصاالتملزمة جلميع الدول األعضاء يف االحتاد
يف االحتـاد الـدويل لالتـصاالت إدارة حلقـة          مكتـب االتـصاالت الراديويـة       عـن    ممثّـل وتوىل    -٤٤

 شـروط وإجـراءات  ، ُشـرِحت فيهـا   غريةالـص سواتل عثات الـ اخلاصة ببات ترّددالعمل حول تسجيل   
دمـة  اخل يف تنـسيق اسـتخدام       راديورك االحتاد الدويل هلواة ال     كما شا   الساتلية، هلواةاستخدام خدمة ا  

ينبغـي أن تبـدأ اإلجـراءات       فإنـه   د تستغرق عدة سنوات،     قتنسيق   عملية ال   وبالنظر إىل أنَّ   .ةذكورملا
ت حتـاد الـدويل لالتـصاال     االوأتـاح   . يةلبعثـة الـساتل   امرحلـة تطـوير     يف   الالزمة يف أقرب وقت ممكن    

التحقـق  لبيانـات و  تساعد يف مجع ا   ة   مفيد معلومات وبرامج دعم  قرصا مدجما عن حلقة العمل يضم       
يف املوقــع معلومــات ذات صــلة وميكــن االطــالع أيــضا علــى . مــن صــحة إجــراءات تبليــغ الطلبــات

  .www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/fundamentals.html: الشبكي التايل
    

    أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالسواتل الصغرية واستدامة   - دال  
ينـــشأ عـــن عمليـــات إطـــالق األجـــسام الفـــضائية أو   احلطـــام الفـــضائي  أُِشـــري إىل أنَّ  -٤٥

ــداريف ااالصــطدامات احلاصــلة بــني هــذه األجــسام    ــا ملــ و. مل ــة حــسابات منوذجا ورد يف وفق ي
ــت يف  ــإنَّ  أُجرِي ــة األخــرية، ف ــستوى اآلون ــدار      م ــاطق امل ــضائي يف بعــض من ــراكم احلطــام الف ت

احلطـام النـاجم    تكـوين   ل  معـدّ  إنَّ، حيـث    حرجـة  إىل نقطة     بالفعل قد وصل األرضي املنخفض   
فوق اصطدامات متعاقبـة بـني األجـسام الفـضائية املوجـودة حاليـا يف املـدار سـي                 ّما حيصل من    ع

ــدل  ــي لالحنــالامع ــمَّ . طــام احلقطــعل الطبيع ــن ثَ ــصبح وم ــاطق   ست ــدار بعــض من ــة  امل غــري قابل
  .ألنشطة الفضائيةيف الالستخدام 

───────────────── 
 .Corr.2 وCorr.1والتصويبان  ،A/AC.105/C.2/L.255وثيقة ال  )٤(  
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مـشكلة احلطـام     عـن مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي عرضـا إيـضاحيا            عن   ممثّلوقدَّم    -٤٦
  اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية جلنــةُ وهــي مــشكلة مــا انفكــت الفــضائي، 

بنــدا باعتبارهــا  ١٩٩٤منــذ عــام  املــسألة هوقــد أُدرِجــت هــذ . ائها منــذ إنــشتتناوهلــا بالبحــث
مفـاده  الفـضاء   األوسـاط املعنيـة ب    توافـق يف اآلراء داخـل       ومثـة   . دول أعمال اللجنة  يف ج  منتظما

لتخفيـف   تـدابري حيـّتم اختـاذ مـا يلـزم مـن            ألجيـال املقبلـة   صاحل ا حلفاظ على البيئة الفضائية ل     ا أنَّ
  .مستقبال باألنشطة املمكنة إلزالته منهااالضطالع وفيها احلطام 

، )اليــادك (عنيــة باحلطــام الفــضائيجلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت وامل وقامــت   -٤٧
شاكل احلطـام   وهي حمفل دويل يـضّم هيئـات حكوميـة لغـرض تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة مبـ                   

متفـق عليهـا    يهيـة   وضـع مبـادئ توج    ب،  احلطـام الطبيعـي   وصـنع اإلنـسان     الفضائي الذي هو من     
 يف  اسـتخدام هـذه املبـادئ     علـى   املـشاركة   الفضائية  املنظمات  ُشجِّعت   و )٥(.احلطامبشأن تقليل   

. زمع تنفيـذها  الفضاء املُ ات نظم   بعثمن  حتياجات  االعند حتديد   تود تطبيقها   حتديد املعايري اليت    
إىل املــذكورة وجيهيــة ملبــادئ التاتطبيــق كمــا ُشــجِّعت اجلهــات املــشغِّلة للــنظم الفــضائية علــى  

ــادك يف   . أقــصى حــد ممكــن  ــة الي ــة أنَّمبادئوعلــى وجــه التحديــد، تعتــرب جلن    مــدة هــا التوجيهي
هي احلد الزمين املعقـول لعمـر اجلـسم الفـضائي الـذي ينبغـي يف غـضونه إزاحتـه مـن                       عاما   ٢٥

  .نتهاء مرحلة تشغيله عقب انةمعّيرية امدمقربة  نقله إىل أواملدار 
جلنـة اسـتخدام    ت  ة اليادك بشأن ختفيف احلطام، أّيد     على املبادئ التوجيهية للجن    وبناًء  -٤٨

 جمموعتــها مــن املبــادئ التوجيهيــة األساســية لتخفيــف  الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
فيما يتعلق بـأطوار ختطـيط بعثـات املركبـات الفـضائية      ها ينبغي أن ينظر في   اليت   احلطام الفضائي 
  )٦(.اوتصميمها وصنعها وتشغيلهة ملركبات اإلطالق واملراحل املداري

ــارات احملــدّ وهنــاك   -٤٩ ــسواتل الــ بعثــات يفــاد دة الالزمــة إلبعــض االعتب صغرية لــضمان ال
لـيت وضــعتها جلنـة اســتخدام   ااالمتثـال للمبـادئ التوجيهيــة الطوعيـة لتخفيــف احلطـام الفــضائي     

فالـسواتل  . ية الصادرة عن جلنـة اليـادك       واملبادئ التوجيه  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    
ملفروضـة بـشأن   القيـود ا لـذا ُتقبـل   ، ة يف أغلـب األحيـان  حموالت ثانويُتطلق، مثال، ك  الصغرية  
علـو  علـى    يقـع    ي ميكـن أن   ذمولة األولية، وال   احل ي حتدده ذالات املقصد   مدارأحد   إىل   إيصاهلا
 سـنة   ٢٥د مبقـدار    عمـره التـشغيلي احملـدّ     وقد يتعذّر على الساتل أن يتقّيد باحلد الزمين ل        . شاهق

 ألشـرعة ا  و ةألشرعة املغناطيسي ن قبيل ا  نظام دفع أو جهاز كبح، م      ن دون مساعدة  يف املدار م  

───────────────── 
  )٥(  A/AC.105/C.1/L.260املرفق ،. 
 . واملرفق١١٩ و١١٨ ني، الفقرتA/62/20انظر الوثيقة   )٦(  
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وجـه  كما قـد يتعـذّر ب     . السحب واألجهزة واحلبال اخلاصة بزيادة قوة       الطاقة الشمسية العاملة ب 
القيـود  بـسبب    صغريار يف الـساتل الـ     غريه من أجهزة اإلنزال من املد     دمج نظام الدفع أو     خاص  

  .كتلتهحجمه واملفروضة على 
ن حالــة عــمعلومــات احملــدودة  Surrey Satellite Technologyشــركة عــن  ممثّــلم قــدَّو  -٥٠

لتخفيــف مــن هبــدف اتــدابري تقنيــة أنــشطة البحــث والتطــوير اجلاريــة يف الــشركة بــشأن اختــاذ  
 الــصغرية سواتل أنــشطة الــومــع أنَّ.  الــصغريةلسواتعثــات الــيف إطــار إيفــاد باحلطــام الفــضائي 

قـد  اخلـربات املكتـسبة مـن تلـك األنـشطة       فإنَّالفضاء، األوساط املعنية بقة من    دقي قابةختضع لر 
  .على نطاق أوسعالسواتل تطوير األوساط املعنية بعلى تعود أيضا بالفائدة يف املستقبل 

والتقنية التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء        اللجنة الفرعية العلمية     تنظر   ٢٠١٠عام  ومنذ    -٥١
اســتدامة أنــشطة "يف بنــد جديــد مــن جــدول األعمــال بعنــوان  اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية

وسـيدرس الفريـق العامـل الـذي أُنـِشئ مبوجـب ذلـك البنـد                ". يف األمد البعيد  الفضاء اخلارجي   
 يف جمــال تطــوير الــنظم الفــضائية واخلــربات املكتــسبةاملقــّررة املعــايري التقنيــة واملمارســات أيــضا 

مجيـع فئـات األجـسام الفـضائية، مبـا           وفيما خيص    وتشغيلها بنجاح خالل مجيع مراحل البعثات     
وقد ُتصاغ مبادئ توجيهية طوعية لألوساط املعنيـة بالفـضاء          . فيها السواتل الصغرى والصغرية   

 الفـضاء األساسـية   علـوم   ر مبـادرة    يف إطـا  واسـُتهِلّ   . الفريـق العامـل   م مـن    املقـدَّ تقرير   على ال  بناًء
، الـصغرية الـسواتل   أنـشطة   بـشأن االضـطالع ب     التوجيهيـة الطوعيـة      بـادئ صـياغة امل  حبث مسألة   

  )٧(. لكي ينظر فيهالفريق العاملإىل ام قدَُّتوقد 
وطــين قــانون  سـنّ حــول   جامعـة فيينــا ممثّــلإيـضاحي قّدمــه  مـت اجللــسة بعــرض  ِتاخُتو  -٥٢
طـالق  بـات وضـعه ضـروريا بـسبب اإل         مـن هـذا القبيـل     قـانون   عتماد  بصدد ا النمسا  و. لفضاءل

ــساوي، املُرتقــب ألول ســاتل   ــانون   . TUGSAT-1/BRITEمن ــن شــأن ق ــضاءوم ــوطين أن الف  ال
وحفظ سـجل وطـين لعمليـات اإلطـالق         إنشاء  بشأن  مسؤوليات إدارية    ، يف مجلة أمور،   ُيرسي

عـن هـذه    املـسؤولية   شراف عليهـا ويـنظّم      اإلألنشطة الفضائية و  لترخيص   لل تدابري إدارية وحيّدد  
ــة النمــسا ومثلمــا . هاواملتطلبــات الالزمــة لتأمينــ األنــشطة   إجنــاز أنــشطة ، فــإنَّيتــضح مــن حال
  .وضع قوانني فضاء وطنية قد يشّجع البلدان على الصغريةالسواتل 

    

───────────────── 
 .٥٢فقرة ، الA/AC.105/983انظر الوثيقة   )٧(  
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     وآفاق العمل املقبلالفضاء األساسيةعلوم مبادرة   - هاء   
ناقشة األنشطة اجلارية واملقبلة املقـرر االضـطالع هبـا         ملالنهائية  لسة  جل جزء من ا   ُخّصص  -٥٣

لخـصات،  رو اجللـسات املواضـيعية امل      قّدم مقـرّ   وبعد أنَّ . يف إطار مبادرة علوم الفضاء األساسية     
  .املالحظات والتوصيات املنبثقة عن املناقشات اليت دارت يف الندوةيف نظر املشاركون 

الدراســات برنــامج  بعــرض إيــضاحي قّدمــه مــشاركون يف دورة    واســُتهِلّت اجللــسة   -٥٤
 يف غراتس، النمـسا،     تدِقُعو،  تسعة أسابيع  ت دام اليتللفضاء  جامعة الدولية   لالفضائية التابع ل  
الفــضاء علــوم بــادرة مويف إطــار . ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ٩ه إىل يوليــ/متــوز ١١يف الفتــرة مــن 

دليـل  عـداد   مـشروع إل   فريـق الدراسـات الفـضائية     ، شكّل عدة مـشاركني يف برنـامج         األساسية
  هـذا  املـشروع عن فريـق    وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل       . الصغريةسواتل  برامج ال ن  ع
ميكـــن و. www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/isu-ssp2011.html : املوقـــع الـــشبكي التـــايل يف

 لمــشروعاخلتــامي لتقريــر الن ، الــذي يتــضّمعلــى اإلنترنــتالوصــول إىل موقــع فريــق املــشروع 
فريـق  يعكـف   و. http://gossp.isunet.edu: وخالصته الوافية، من خـالل املوقـع الـشبكي التـايل          

دليــل شــامل جلميــع املهــتمني  عــداد تقريــر املــشروع هبــدف إ حتــديث لنظــر يف  علــى اشروعاملــ
  .الصغريةتطوير السواتل أنشطة يف باالخنراط 

علـوم  خطـة عمـل مبـادرة       وإقـرار   مناقـشة   بعـد ذلـك إىل      وة  يف النـد  وانتقل املشاركون     -٥٥
انظــر (العامــة الحظــات والتوصــيات  ناقــشوا املمثَّ، ) أدنــاها ثالثــبــابانظــر ال(الفــضاء األساســية 

  ). أدناهاابعر بابال
 القيـادات ؤمتر  اللجنـة التنظيميـة احمللّيـة ملـ    ممثّـل واخُتِتمت اجللسة بعرض إيضاحي قّدمـه     -٥٦

 الـذي ُعِقـد     بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة،       ابع  الراألفريقية  
، واســُترِعي فيــه انتبــاه  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٩ إىل ٢٦يف مومباســا، كينيــا، يف الفتــرة مــن  
املخّصصة لبناء القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيـا الفـضاء          املشاركني يف الندوة إىل اجللسات      

 اليت شارك يف تنظيمها مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف إطـار مبـادرة علـوم                   وقانون الفضاء 
ض عنـه   الـذي متخّـ    مومباسا   وإعالنلسات  جلوميكن االطالع على تفاصيل ا    . الفضاء األساسية 

  .www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/alc2011.html : املوقع الشبكي التايلاملؤمتر يفذلك 
 املتحــدة األمــماملــشتركة بــني عمــل الحللقــة املنظمــة ة لّيــ اللجنــة احملممثّــلم قــدَّوأخــريا،   -٥٧
يف ناغويــا، املقــّرر عقــدها اليابــان بــشأن بنــاء القــدرات يف جمــال تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء،   و

املُزمـع  حول الترتيبـات    إيضاحيا  ، عرضا   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٣ إىل   ١٠اليابان، من   
ذلـك  املـشاركة يف    دراسة  لى   ع ع مجيع املشاركني يف الندوة     وشجّ ،العملاختاذها حتضريا حللقة    
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الــيت املــؤمترات الــسنوية ضــمن سلــسلة مــن  األوىلوســتكون حلقــة العمــل املــذكورة  . حلــدثا
شتركة بـني  الـثالث املـ  نـدوات  السلـسلة  اسـُتهِلّت أثنـاء عقـد    األنشطة اليت تنفيذ يف  دماًمتضي قُ 

  .األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية
    

    العروض اإليضاحية اليت قّدمها املشاركون   - واو   
ملشاركني لتقدمي أمام ا، أتيحت الفرصة السالفة الذكرإىل جانب العروض اإليضاحية   - ٥٨

العروض شكّلت و. سواتل الصغريةالاملتعلقة ببشأن أنشطتهم  مقتضبة عروض إيضاحية
و أملانيا وأوروغواي وأوكرانيا وإيطاليا وباكستان وبلجيكا وتايلند ممثّلاليت قّدمها اإليضاحية 

وتونس وسلوفاكيا والسودان والصني وفرنسا وفييت نام وكندا وكينيا ومصر واملكسيك 
ونيبال ونيجرييا والواليات واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والنمسا 

لومات بشأن الربامج أ من الندوة، وأتاحت قدرا وافرا من املعجزءا ال يتجّزاملتحدة األمريكية 
  )٨(.السواتل الصغرية على نطاق العاملتطوير يف جمال اري تنفيذها واملشاريع اجل

    
    مبادرة علوم الفضاء األساسية  -ثالثا  

بــادرة علــوم الفــضاء احملــّدث ملعمــل البرنــامج دوا  واعتمــ املــشاركون يف النــدوةنــاقش  -٥٩
  : على النحو املبّين أدناه مخسة جماالت أنشطةنتظم يفالذي ي) املبادرة(األساسية 

    
  يةسااألساألنشطة   -١

واجتماعات تنظيم سلسلة من حلقات عمل األمم املتحدة وندواهتا   )أ(    
ختتمة اآلن اليت تضّم سلسلة املال هايوجيا الفضاء األساسية، مبا فحول تكنولخرباء 

حول وكالة الفضاء األوروبية املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا والثالث الندوات 
، واليت ُعِقدت يف الفترة استخدام برامج السواتل الصغرية يف أغراض التنمية املستدامة

لك توسوف هتدف حلقات العمل والندوات . ٢٠١١ و٢٠٠٩الواقعة بني عامي 
  ؛بادرةامليف إطار ر تنفيذها قّر األنشطة املوجيه واستعراضإىل تأيضا 

مكتـب شـؤون الفـضاء       يف موقـع     شبكيةالصفحات  صيانة وحتديث ال    )ب(    
لمبــادرة وقائمــة بريديــة لنــشر املعلومــات ذات الــصلة باملواضــيع لخصَّــصة املاخلــارجي 

───────────────── 
الع على الوثائق اخلاصة بتلك العروض اإليضاحية يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء ميكن االطّ  )٨(  

  .اخلارجي
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 أيــضا إنــشاء منتــدى   وميكــن أن يــشمل ذلــك  . املتعلقــة بتطــوير تكنولوجيــا الفــضاء   
ثـل الفـرص املتاحـة      عـن مـسائل م    إلكتروين واستضافة قواعد بيانات تتضمن معلومات       

مــن أجــل التــشارك يف الــبىن التحتيــة واملعــدات يف جمــال التــصنيع واالختبــار مــن أجــل   
  السواتل الصغرية؛ تطوير

ب اليت ُتطّور السواتل الصغرية فيما يتعلق باجلوانـ       تنمية وعي اجلهات      )ج(    
التنظيمية ذات الصلة، مثل تـسجيل الـسواتل لـدى األمـم املتحـدة واملبـادئ التوجيهيـة                  
الطوعية لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           

من أجـل   املساعدة، بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت،       تقدمي  األغراض السلمية و  
ات تــــرّددلإلشــــعار بتخــــصيص الوالالزمــــة قــــرَّرة ضــــمان االمتثــــال لإلجــــراءات امل

  واستخدامها؛
 التطـوير   طرائـق املعـايري املفتوحـة وكـذلك       إصدار واسـتخدام     تشجيع  )د(    

لتـصميم والتطـوير   الالزمـة ل املفتوحة املصدر وغري املـسّجلة امللكيـة واألدوات الرباجميـة         
  .والتصنيع وعمليات احملاكاة

    
  ولوجيا الفضاءاملؤمترات اإلقليمية لتكن  -٢

ــا الفــضاء بــني عــامي         ــة لتكنولوجي  يف ٢٠١٥ و٢٠١٢عقــد مــؤمترات إقليمي
ألفريقيـا، وآسـيا واحملـيط      االقتـصادية   الـيت تقابـل جلـان األمـم املتحـدة           اإلقليمية  املناطق  

 وسـوف تـدرس تلـك املـؤمترات،         .، وغرب آسـيا   ـيوالكاريبية  اهلادئ، وأمريكا الالتين  
اإلقليميـة لبنـاء القـدرات يف جمـال تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء،               يف مجلة أمور، اجلوانب     

  .وكذلك الفرص املتاحة للتعاون األقاليمي
    
   تكنولوجيا الفضاءتدريسج امنه  -٣

إجراء دراسة استقـصائية شـاملة للـربامج األكادمييـة يف جمـال اهلندسـة                 )أ(    
.  على نطـاق العـامل     للمنح الدراسية   فرص حيث تتاح اجلوية الفضائية وتطوير السواتل     

جمـال  الفـرص التعليميـة يف      "وقد ُنشرت نتائج الدراسة االستقصائية يف الوثيقة املعنونـة          
 ثُتحــدَّ، الــيت )ST/SPACE/53" (اهلندسـة اجلويــة الفــضائية وتطــوير الـسواتل الــصغرية  

  حسب احلاجة؛
ج تعليمـي يف اهلندسـة اجلويـة الفـضائية اسـتنادا إىل منـوذج         اوضع منه   )ب(    
ملناهج التعليمية السابقة الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة لالسـتخدام يف املراكـز اإلقليميـة               ا
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لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة وكـذلك يف املؤسـسات          
 ومن املُزمع استهالل هـذا النـشاط يف املـؤمتر الـدويل األول              .األكادميية األخرى املهتمة  

  .٢٠١٢ املقّرر عقده يف عام لتكنولوجيا الفضاء
    
  طويلة األجلاالت الزمللوضع برامج   -٤

طويلة األجل يف اهلندسة االت الزمللبرامج وتقدمي وضع االستمرار يف   
اجلوية الفضائية وتطوير السواتل الصغرية ملرحليت التعليم اجلامعي والدراسات العليا، 

  .على نطاق العاملوذلك بالتعاون مع املؤسسات األكادميية املهتمة 
    
  مشاريع مبادرة علوم الفضاء األساسية -٥

 لتنفيذ املشاريع اإطارباعتبارها  مبادرة علوم الفضاء األساسية االستفادة من  
وجيري . اإلقليمية والدولية املتصلة ببناء القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء

  :يف املرحلة الراهنة تنفيذ املشروعني التاليني
، وهو جمهود تقوده جامعة "ومساتيه"دعم مشروع السواتل   ’١’    

  فيغو، إسبانيا، مبشاركة مؤسسات يف الكثري من البلدان األخرى؛
بشأن وضع دليل ألفضل املمارسات مواصلة اجلهود الرامية إىل   ’٢’    

اون مع اجلامعة بالتعي جهود اسُتهِلت برامج السواتل الصغرية، وهتنفيذ 
اليت ُنفِّذت أثناء أحد مشاريع الِفرق وكانت مثرة من مثار اء، الدولية للفض
د يف ِقللفضاء الذي ُع ربنامج دراسات الفضاء باجلامعة الدوليةاالضطالع ب

  .٢٠١١عام صيف غراتس، النمسا، يف 
 وضـع   علـوم الفـضاء األساسـية،      يف إطـار مبـادرة       ومن بني األنشطة األخرى قيد النظر       -٦٠

مبـادرة للرقابـة الذاتيـة تـضطلع هبـا األوسـاط       لتكون مبثابـة  لسواتل النانوية بشأن ا مدونة سلوك   
بنــد جــدول األعمــال يف إطــار دائرة املعنيــة بالــسواتل النانويــة ومــسامهة ممكنــة يف املناقــشات الــ

 يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي          يف األمـد البعيـد    اخلاص باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي      
 اإلطــالق للنظــر يف إتاحــة اتة، واســتهالل املناقــشات مــع مقــدِّمي خــدم يف األغــراض الــسلمي

ــا فــرص إطــالق مــشاريع الــسواتل النانويــة والــسواتل الــصغرية    تكلفــة منخفــضة علــى  بأو ّجمان
  .م تلك األنشطة بالتعاون مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةع أن تنظَّوُيتوقَّ. الصعيد الدويل
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    اتتوصيالاملالحظات و  -رابعا  
  :وأبدى املشاركون يف الندوة املالحظات التالية  -٦١

ومثـة  . ع أمجَـ أحنـاء العـامل  آخذة يف االزدهار يف   السواتل الصغرية   تطوير  أنشطة    )أ(  
قـدرات يف جمـال   رسـاء   الرغبـة يف إ   ك،  دوافع متنوعـة  اجلهـات تطـّور الـسواتل بـ       عدد متزايد من    

مـشاريع  وفري  تـ الالزمـة أو    تحتيـة   البنيـة   البـشرية و  ال واردتزويدها بامل تطوير تكنولوجيا الفضاء و   
 مبنيـة علـى     بعثـات ة وحتفيـزهم أو تطـوير       تثقيـف املـوظفني والطلبـ     ة جذابة مـن أجـل       تكنولوجي

ــوم أو  ــدويل أو إ أنــشطة االخنــراط يف التطبيقــات أو العل رســاء األســس  التعــاون اإلقليمــي أو ال
  ؛ وصناعاهتا الفضاءنولوجياالالزمة للمنشآت التجارية املتعلقة بتك

وهـي إمكانيـة تـصميمها       ،يزة خاصـة  مبالصغرية   تطوير السواتل    مشاريعسم  تّت  )ب(  
 املتـوفرة حاليـا ملنظمـة مـا وتكييفهـا وفقـا هلـذه امليزانيـات                 قـدرات المليزانيـات و  بأحجام تالئـم ا   

 معنيـة بالبحـث والتطـوير     جامعـات ومنظمـات     وقد جنحت يف تنفيذ هذه املـشاريع        . والقدرات
  يف ميـدان أنـشطة  مل تـضطلع سـابقا بـأيِّ   بلدان ناميـة وبلـدان         ذلك يف  ، مبا يف  وأوساط صناعية 

  تطوير تكنولوجيا الفضاء؛
 ، مـن فلـسفات اإلدارة     شّتىأنواع  تطبيق  الصغرية ب سواتل  برامج ال تنفيذ  ميكن    )ج(  

 وأخـرى   ونـة  أكثـر مر   هاأقـل رمسيـة ولكنـ     واليت تتراوح بني مشاريع يديرها طلبة وتتسم بطـابع          
وقـد ُيـستخدم    . كـبرية فـضائية   مـشاريع    لتنفيذ   ندسة النظم همعايري  بصرامة ما ُيوضع من     تطبق  

بعثـات أكـرب وأكثـر      مـن أجـل إيفـاد       داة تعليمية    كأ الصغريةالسواتل  يف احلالة األخرية مشروع     
 تنـسيق لإلكترونيـة  العديد من مـشاريع الـسواتل الـصغرية أدوات إدارة    كما تستخدم يف   . داتعقُّ

  جغرافيا؛عمل أعضاء أفرقة املشاريع املوزعني 
، سـواء   األوساط املعنية بالسواتل الـصغرية    لتعاون أمام   افرص   العديد من    ُيتاح  )د(  

مـن   أم   ، وشبكة غينسو  "٥٠كيو يب   " وبعثة   ومساتيشبكة ه كمن خالل املشروعات الفردية     
أم ،  )www.JoSSonline.org :كي املوقـع الـشب    انظـر (الـصغرية   الـسواتل   خالل جمالت مثل جملـة      

الفــضاء علــوم يف إطــار مبــادرة مــة كــاملؤمترات املُنظَّمــن خــالل املــشاركة يف مــؤمترات دوليــة،  
االحتـاد  الـيت ينظمهـا    أفكار بشأن البعثاتمسابقة صوغ  من خالل مبادرات مثل    م، أ األساسية

مــشروع بعثــة ، نــاء القــدراتبمــن الــربامج اإلقليميــة لو. يف اليابــاناجلــامعي للهندســة الفــضائية 
ــشكيل ال ــة  ت ــة اجلامعي ــورم(الدولي ــا الفــضاء والتطبيقــات والبحــوث     و)يونيف ــامج تكنولوجي برن

الـشرق األوسـط    والربنامج التعليمي املقترح بشأن تكنولوجيـا الفـضاء ملنطقـة           ) ستار (الفضائية
مـا هـو احلـال يف       مثل مرافـق االختبـار،      التشارك يف التعاون   كما ميكن أن يشمل      .اومشال أفريقي 
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كما هو احلـال يف مـشروع    ،، أو تقاسم احملطات األرضيةبرايت ستارتشكيلة السواتل النانوية    
وأوسـاط  احلكوميـة   املنظمـات   اجلامعـات واملنظمـات غـري احلكوميـة و        وبإمكـان   . شبكة غينسو 
عديـد   ال  كمـا يتـيح    . حـىت داخـل البلـدان      الصغريةتنفيذ مشاريع السواتل    تعاون يف   الصناعة أن ت  

 األمــمشترك بــني املــربنــامج للحــصول علــى زمــاالت دراســية، ومنــها ال فرصــا مــن اجلامعــات 
ــاناملتحــدة و ــد   لل الياب ــة األم ــاالت الطويل ــشأن زم ــسواتل النانويــ  ب ــات ال ــربامج  ةتكنولوجي وال

الفرص التعليمية يف جمال هندسة الفـضاء اجلـوي وتطـوير الـسواتل             "املنشور املعنون   املدرجة يف   
  ؛)ST/SPACE/53 ("ريةالصغ

بقبــول  كيوبــسات، معيــارك، رمسيــةري حظيــت عــدة قواعــد شــبه معياريــة غــ    )ـه(  
ــة بالــسواتل الــصغرية  مــن  النطــاق لــدى فئــات  واســع خــالل الــسنوات القليلــة  األوســاط املعني
وتتـيح عمليـة    .  إجـراءات االختبـار البيئيـة      توحيـد الراميـة إىل    مـن اجلهـود     ُيبذل مزيـد    و. املاضية
تبـادل املكونـات    ، ّممـا يـسمح ب     تطـوير الـسواتل الـصغرية     بني أفرقة    للتعاون   افرصها هذه   توحيد

  ؛االبتكاروالتطوير دورات تقصري مدة ا يف أيض يسهم من ثَمَّ، ووالنظم الفرعية
امللزمـة وغـري امللزمـة الـيت تنطبـق          يوجد العديد من املعايري القانونية والتنظيميـة          )و(  

عـّدلت  يف البلـدان الـيت   كـذلك   هذه اإلمكانيـات    وقد يلزم حبث    . غريةالصسواتل  على برامج ال  
واعـد  ن تتقّيد جبميـع الق أ لسواتل الصغريةاملطلوب من اجلهات املطّورة ل  و. قانونا وطنيا للفضاء  

ق تنـسّ وأن  ،األمـم املتحـدة  لـدى  تسجيل األجسام الفـضائية     ها شروط   ، مبا في  لزمةوالضوابط امل 
وينبغي بذل كـل    . من خالل االحتاد الدويل لالتصاالت    واستخدامها  ات  ترّددالعملية ختصيص   
ــق اجهــد ممكــن لت  ــة   حقي ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــال للمب ــادئ   المتث ــل املب ــن قبي ــصلة، م ذات ال

ليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            التخفيف احلطام الفضائي    التوجيهية الطوعية   
  .كة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائيجلنة التنسيق املشتر واألغراض السلمية

  : فهي كما يلي يف الندوةاملشاركونا التوصيات اليت قدمها أّم  -٦٢
أن تكــون األوســاط املعنيــة بالــسواتل الــصغرية علــى بينــة مــن شــواغل     ال بــّد  )أ(  

 يف  اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي       خطـرا علـى عمليـة       الـصغرية   اجلهات اليت تعتـرب الـسواتل       
 فرصـة   أيِّأن تـستفيد األوسـاط املـذكورة مـن          ينبغـي   و. األمد البعيد، وأن تعاجل هذه الشواغل     

لقواعـد القانونيـة والتنظيميـة      الكامـل ل  االمتثـال   لـذا يلـزم     .  املثـايل  هاإلظهـار سـلوك   ُتتاح أمامها   
ــد  ــزم مــن  ،  حــد ممكــن قــصى، إىل أامللزمــة والتقّي ــة بغــري املل ــادئ التوجيهي  مــنو. القواعــد واملب

صـعوبات  تالفيـا ملواجهـة   لـك اجلوانـب     بتلسواتل الـصغرية    اجلهات املطّورة ل   عريفتالضروري  
اجلهود من خـالل مبـادرة       أن يتواصل بذل هذه      ال بدّ و.  املشاريع  تنفيذ رة من تأّخ امل حلارامليف  
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 ، علـى أنَّ    علـى حنـو واضـح      الصغرية وتطبيقاهتـا  سواتل  نشطة ال زاد االهتمام بأ    )ب(  
 .علـى التمويـل الـالزم لالضـطالع هبـا غالبـا مـا يكـون صـعبا                 ملنظمات غري احلكوميـة     احصول  

حلـصول علـى التمويـل    ابـات  تطلّمشـروط و ي وقد يصعب أيضا على املنظمات الـصغرية أن تلبّـ   
 مبتكـرة   آليـات وضـع   الـدول األعـضاء فرصـة       أن تقّيم   ح  رِاقُتولذا  . من مصادر حكومية  الالزم  

  ؛الصغريةسواتل نشطة اللالضطالع بأ اتعزيزواالشتراء، ل تمويلل
دد اء تزايـد عـ    ساتلية مـن جـرّ    واة الـ  املتزايـد يف نطـاق خدمـة اهلـ        الزدحام  لنظرا    )ج(  

فيمـا  قوا  أن ينـسّ  الـسواتل الـصغرية     األوسـاط املعنيـة ب    على أعـضاء     فإنَّالصغرية،  بعثات السواتل   
لالتـصاالت   املقبلـة    مقترحات يف املـؤمترات العامليـة     تقدمي   لمن أج مع حكوماهتم   م ويعملوا   بينه

 ، مبـا يف الضـطالع بأنـشطة الـسواتل الـصغرية     ل تـرّدد النطاقـات   بشأن إتاحـة مزيـد مـن        الراديوية  
  تعريف خدمة اهلواة؛ض الذي ينحصر حاليا يف إمكانية توسيع نطاق األغراذلك فيما يتعلق ب

  يف املناقــشاتبنــشاطتل الــصغرية الــسواأن تــشارك األوســاط املعنيــة ب ينبغــي   )د(  
للجنـة الفرعيـة العلميـة       ا نشأ ضـمن  الفريق العامل امل  الدائرة يف   السواتل الصغرية   املتعلقة بأنشطة   

جــدول بنــد  يف إطــار والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
م هـذه األوسـاط     د البعيـد، وأن تقـدّ      يف األمـ   استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي     املتعلق ب األعمال  

آراءهـا  عـن    ةالـسواتل الـصغري   األوسـاط املعنيـة ب    ر  بِّـ عوميكن أن ت  . مسامهات يف تلك املناقشات   
 .الفضاء األساسيةعلوم من خالل مبادرة 

    
    ستنتاجاتاال  -اخامس  

سلـسلة النـدوات الـثالث       مسك ختام    ٢٠١١سبتمرب  /الندوة املعقودة يف أيلول   كانت    -٦٣
النــدوات سلــسلة بانــت أو. وكالــة الفــضاء األوروبيــةكة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا و شتراملــ

أمجـع  العـامل  على نطاق غري احلكومية املنظمات املنظمات احلكومية و  الثالث هذه تزايد اهتمام     
ن أكثـر   عـ   ممـثّال  ٢٥٠ضمَّت الندوة ما يزيـد علـى        و. طوير تكنولوجيا الفضاء  تء قدرات   بنايف  
 تطـوير الـسواتل الـصغرية،      يف مـشاريع     نـشاط شـاركوا ب  ّممـن   األعـضاء   من الدول   ة   دول ٥٠من  

مـــم املتحـــدة لربنـــامج األالتابعـــة الفـــضاء األساســـية علـــوم إطـــالق مبـــادرة يف معـــا وأســـهموا 
واالتفاق علـى   عم بناء القدرات    يدمن خالل مناقشة برنامج عمل       وذلك   للتطبيقات الفضائية، 

  . الصغريةسواتلبرامج اليف جمال اون الدويل وتعزيز التعهذا الربنامج، 
ــداًء  -٦٤ ــدة مــن حلقــات ا ، ســ٢٠١٢ مــن عــام وابت ــة بلعمــل ُتطلق سلــسلة جدي ــاء املعني بن

األمــم حلقــة العمــل املــشتركة بــني مــع بــالتزامن القــدرات يف جمــال تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء 
زمـع  ُيعمـل   م بعـدها حلقـة      ُتنظَّوسـ . تستـضيفها جامعـة طوكيـو     ر أن   تقـرّ  الـيت    واليابـان  املتحدة
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و مؤسـسات  ممثّلـ أبدى و. مارات العربية املتحدةاإلبالتعاون مع حكومة  ٢٠١٣عقدها يف عام   
ــايل ذكرهــا   ــدان الت ــثالث املــشتركة بــني األمــم املتحــدة    يف والــيت شــاركت  يف البل ــدوات ال الن

بلـة حـول تطـوير    اهتمامـا باستـضافة حلقـة عمـل إقليميـة مق      وكالة الفضاء األوروبيـة  والنمسا و 
ــية يف الفتــرة     ــا الفــضاء األساس ــونس، جنــوب أفريقيــا،    : ٢٠١٥-٢٠١٤تكنولوجي تايلنــد، ت

 .كندا، املكسيك، اهلند، )البوليفارية-مجهورية(زويال ـنف

  


