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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك     
حول تكنولوجيا الفضاء األساسية: إتاحة سبل احلصول على تكنولوجيا 

      الفضاء بتكلفة معقولة 
      )٢٠١٤بر تشرين األول/أكتو ٢٣-٢٠(إنسينادا، باخا كاليفورنيا، املكسيك،     

    مقدمة  -أوالً  
ــا الفضــاء          -١ ــم املتحــدة واملكســيك حــول تكنولوجي ــني األم ــدوةُ املشــتركة ب ــت الن كان

 تكنولوجيا الفضاء بتكلفة معقولـة" األساسية اليت تناولت موضوع " إتاحة سبل احلصول على 
ية الـيت  هي الثالثة ضمن سلسلة من الندوات الدوليـة حـول تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء األساسـ      

ــا وآســيا واحملــيط اهلــادئ وأمريكــا      ت ــاطق الــيت تعــىن ــا اللجــان االقتصــادية ألفريقي عقــد يف املن
وتنــدرج هــذه النــدوات ضــمن مبــادرة تكنولوجيــا الفضــاء   .ي وغــرب آســيا الالتينيــة والكــاريب

إىل األساسية اليت جيري تنفيـذها يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية وـدف         
دعم بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية والتشـجيع علـى اسـتخدام تكنولوجيـا     
الفضــاء وتطبيقاــا يف األغــراض الســلمية للفضــاء اخلــارجي ويف دعــم التنميــة املســتدامة (انظــر  

 .)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.htmlاملوقع الشبكي: 

وقــد نظَّــم النــدوةَ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة واستضــافها    -٢
مركز البحث العلمي والتعليم العايل ووكالة الفضاء املكسيكية وعقدت يف املركـز املـذكور يف   

  .والية باخا كاليفورنيا يف املكسيك

www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.html
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تقريــر خلفيــة النــدوة وأهــدافها وبرناجمهــا ويلخــص العــروض اإليضــاحية  ويبــين هــذا ال  -٣
املقدمة خالل اجللسـات التقنيـة وحلقـيت النقـاش والوثـائق والتوصـيات الـيت قـدمها املشـاركون          

وينبغـي   .٦٨/٧٥وقد أُعد هذا التقريـر عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة       .واملالحظات اليت أبدوها
تقارير الندوات الثالث املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والنمسـا ووكالـة الفضـاء        أن يقرأ مقترناً ب

(انظـر   ٢٠١١و ٢٠٠٩األوروبية بشأن برامج السواتل الصغرية، اليت عقدت فيمـا بـني عـامي    
ــائق  ــني   A/AC.105/1005و A/AC.105/983و A/AC.105/966الوث ــدوة املشــتركة ب ــر الن )، وبتقري

) والتقرير عن النـدوة املشـتركة   A/AC.105/1032ل السواتل النانوية (األمم املتحدة واليابان حو
  .بني األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة حول تكنولوجيا الفضاء األساسية

    
    اخللفية واألهداف  -ألف  

أُطلق برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية نتيجة املناقشـات الـيت دارت يف مـؤمتر      -٤
تحــدة األول املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية   األمــم امل

ه مكتـب شـؤون الفضـاء    وهذا الربنامج ينفذ .١٩٦٨(اليونيسبيس) الذي عقد يف فيينا يف عام 
ــا الفضــاء           ــال تكنولوجي ــاء القــدرات يف جم ــدعم لبن ــدم ال ــم املتحــدة ويق ــابع لألم اخلــارجي الت

ــدو   ــع ال ــه إىل مجي ــها      وتطبيقات ــم املتحــدة، بغــض النظــر عــن مســتوى تنميت ل األعضــاء يف األم
اهتمام هذا الربنامج يف املقام األول على تطبيقات التكنولوجيا الفضـائية،   وانصب .االقتصادية

  .وخدمات حتديد املواقع واملالحة مثل االتصاالت الساتلية ورصد األرض
كنولوجيا إىل جانب اعتماد مفـاهيم للتطـور   وقد أفضى التقدم احملرز حديثاً يف جمال الت  -٥

التكنولوجي تتقبل درجـة أعلـى، ولكـن معقولـة، مـن املخـاطرة يف بعثـات السـواتل إىل وجـود          
سواتل صغرية ذات قدرات متزايدة ميكـن تطويرهـا ببنيـة حتتيـة وبتكلفـة جتعـل احلصـول عليهـا         

بحــوث الــيت لــديها ميزانيــات ممكنــاً وميســوراً ملنظمــات مثــل املؤسســات األكادمييــة ومراكــز ال 
وأدت املزايا العديدة اليت ميكن جنيها مـن تلـك األنشـطة إىل     .حمدودة خمصصة ألنشطة الفضاء

تزايد االهتمام بإرساء القدرات األساسـية يف جمـال تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء، مبـا يف ذلـك يف        
  .استخدام التطبيقات الفضائية البلدان النامية ويف البلدان اليت اقتصر دورها يف السابق على

مــع هــذا االهتمــام، أضــيفت مبــادرة تكنولوجيــا الفضــاء األساســية باعتبارهــا    وجتاوبــاً  -٦
يـة  املتمثِّلـة يف حفـز منـو نـوى حمل    ركيزة جديدة إىل برنامج التطبيقـات الفضـائية تنفيـذاً لواليتـه     

ــدر املســتطاع، يف جمــال تكنول     ــة مســتقلة، ق ــام قاعــدة تكنولوجي ــدان   وقي ــا الفضــاء يف البل وجي
النامية، بالتعاون مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى و/أو الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة،   

  .٣٧/٩٠وفق ما نص عليه قرار اجلمعية العامة 
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ــ  -٧ ــى تطــوير منصــ    وتركِّ ــا الفضــاء األساســية عل ــادرة تكنولوجي ات ســواتل صــغرية  ز مب
كــغ، وعلــى مــا يتصــل بــذلك مــن املســائل التقنيــة    ١٥٠وميســورة التكلفــة تقــل كتلتــها عــن  

ــة  ــة والقانوني ــة والتنظيمي ــا الفضــاء     .واإلداري ــاء القــدرات يف جمــال تكنولوجي ــدعم لبن وتقــدم ال
األساســية، دعمــاً للتنميــة املســتدامة والنظــر، بوجــه خــاص، يف مســامهتها يف حتقيــق األهــداف   

داف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة       ، مبـا فيهـا األهـ   ااإلمنائية املتفق عليها دوليـ 
قمــة العــاملي ) وكــذلك األهــداف الــواردة يف خطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر ال٥٥/٢(قــرار اجلمعيــة 
(للتنمية املستدامة

1

(انسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة    وإعـالن جوه  )١
2

والوثيقـة اخلتاميـة املنبثقـة     )٢
  )3٣(.ا "املستقبل الذي نصبو إليه"املستدامة، وعنواعن مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية 

وقــد بــدأت مبــادرة تكنولوجيــا الفضــاء األساســية بعقــد ثــالث نــدوات مشــتركة بــني    -٨
األمم املتحـدة والنمسـا ووكالـة الفضـاء األوروبيـة بشـأن بـرامج السـواتل الصـغرية يف األعـوام           

تتصل ببنـاء القـدرات يف جمـال     وتناولت الندوة األوىل قضايا عامة .٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩
واخـتري للنـدوة الثانيـة املوضـوع      .تطوير تكنولوجيـا الفضـاء وأنشـطة تطـوير السـواتل الصـغرية      

أمــا النــدوة الثالثــة فقــد ركَّــزت علــى املوضــوع   .الفرعــي "محــوالت بــرامج الســواتل الصــغرية"
وكـان   .والتنظيمية والقانونية" الفرعي "تنفيذ برامج السواتل الصغرية: املسائل التقنية واإلدارية

هـو "نقلـة    ٢٠١٢موضوع النـدوة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واليابـان الـيت عقـدت يف عـام          
املشـتركة بـني األمـم     نوعية: تغير البىن والتكنولوجيات والقوى الفاعلة"، بينما تناولـت النـدوة  

ــا الفضــاء       ــة املتحــدة حــول تكنولوجي ــارات العربي ــام   املتحــدة واإلم ــودة يف ع ــية، املعق األساس
وتتمثـل أهـداف    .، موضوع "البعثات الساتلية الصغرية للدول النامية يف جمـال الفضـاء"  ٢٠١٣

  الندوة موضوع هذا التقرير فيما يلي:
استعراض حالـة بنـاء القـدرات يف جمـال تكنولوجيـا الفضـاء األساسـية، مبـا يف           (أ)  

ــدروس املستخلصــة مــن األنشــطة الســابقة     ــة بشــأن تطــوير الســواتل الصــغرية    ذلــك ال واجلاري
مــن  كــغ)، مــع التركيــز علــى فــرص التعــاون اإلقليمــي والــدويل للبلــدان، وخصوصــاً  ١٠٠(>

  أجل بلدان أمريكا الالتينية والكاريـيب؛

───────────────── 
أيلول/سبتمرب  ٤ ‐ آب/أغسطس ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )١(  

 ، املرفق.٢والتصويب)، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠٠٢
 ، املرفق.١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٢(  
 .٦٦/٢٨٨معية العامة قرار اجل )٣(  
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دراسة املسائل ذات الصلة بتنفيذ برامج السواتل الصغرية، مثل بنـاء القـدرات     (ب)  
  ية التحتية وفرص اإلطالق؛التنظيمية، وتطوير واختبار البن

  استعراض أحدث برامج السواتل الصغرية يف جمال رصد األرض وإدارة الكوارث؛  (ج)  
ــا الفضــاء، مثــل       (د)   ــربامج تطــوير تكنولوجي ــة املتصــلة ب تفصــيل املســائل التنظيمي

ختصيص الترددات وتدابري ختفيف احلطام الفضائي من أجل استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    
  مد البعيد وضوابط االسترياد/التصدير؛يف األ

ــا        )ه(   ــوير تكنولوجي ــربامج تط ــة واملســؤوليات املتصــلة ب تفصــيل املســائل القانوني
  الفضاء، كتلك املنبثقة عن األحكام ذات الصلة يف القانون الدويل للفضاء؛

  مواصلة إعداد منهاج لتدريس هندسة الفضاء؛  (و)  
لقائمـة اخلاصـة بـنظم اإلنـذار املبكـر ومناقشـة       استعراض التطبيقات الفضـائية ا   (ز)  

  املشاريع التعاونية املقبلة يف هذا اال؛
  .مناقشة سبل املضي قُدماً يف مبادرة علوم الفضاء األساسية  (ح)  

    
    احلضور  -باء  

وقــع االختيــار علــى املشــاركني يف النــدوة علــى أســاس مــؤهالم األكادمييــة وخــربم    -٩
ــة   ــة املهني ــرامج     العملي ــذ ب ــا الفضــاء أو مشــاركتهم يف ختطــيط وتنفي يف جمــال تطــوير تكنولوجي

سواتل صغرية لدى هيئات حكومية أو وكاالت دولية أو وطنية أو منظمات غـري حكوميـة أو   
  .أو شركات خاصة ذات صلة ادمييةمؤسسات حبثية أو أك

١٠-  مــم       وع ــامج األم ــب برن ــق مكات ــدوة عــن طري ــوات املشــاركة يف الن املتحــدة مــت دع
اإلمنــائي يف مجيــع أحنــاء العــامل والبعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة وعــن طريــق خمتلــف           

وحظيـــت طلبـــات  .املنشـــورات والقـــوائم الربيديـــة ذات الصـــلة بتطـــوير تكنولوجيـــا الفضـــاء 
  .بتشجيع خاص تاملؤهال حاتملرشاملشاركة الواردة من النساء ا

ني يف جمال الفضـاء املعنـيني ببعثـات السـواتل النانويـة      من االختصاصي ١٥٩وحضر الندوة   -١١
والصغرية لدى مؤسسات حكومية وجامعـات وكيانـات أكادمييـة أخـرى ومؤسسـات خاصـة مـن        

األرجنتني، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، أوروغـواي،   االحتاد الروسي، البلدان الثالثني التالية:
، ا، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــاتركيــ ملتعــددة القوميــات)،ا-بوليفيــا (دولــة الربازيــل، بولنــدا،

كندا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، ماليزيـا،    ، يفارية)البول-مجهورية(زويال  شيلي، الصني، غواتيماال، فن
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، لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية     اململكة العربية السـعودية، اململكـة املتحـدة    ملكسيك،مصر، ا
  .وا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانالنمسا، نيكاراغ

  .لون عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالتوشارك يف الندوة ممثِّ  -١٢
ــا       -١٣ ــة باخـ ــيك، وواليـ ــاالت يف املكسـ ــل واالتصـ ــدوة وزارة النقـ ــة النـ ــتركت يف رعايـ واشـ

ــا احلــرة وذات الســيادة واجلامعــة املســتقلة ل  واليــة باخــا كاليفورنيــا، ومؤسســة آكســون   كاليفورني
) وإدارة التجارة واالستثمار الربيطانيـة، وهـي إدارة حكوميـة    Honeywellكايبل، وشركة هوين ويل (

واسـتخدمت أمـوال خصصـتها األمـم املتحـدة واجلهـات املشـتركة يف رعايـة          .املتحـدة  لمملكـة تابعة ل
وطُلـب مـن    .قل احمللي لواحد وثالثـني مشـاركاً  الندوة لتسديد تكاليف السفر جواً والسكن والن

رة خمتصرة موا طلبات للحصول على رعاية كاملة أو جزئية تقدمي مذكَّمجيع املشاركني الذين قد
كمــا قــدمت  .وفقــاً للشــروط احملــددة يف الــدعوة إىل تقــدمي ورقــات يف النــدوة لبيــان مــؤهالم   

  .نظيم احمللي واملرافق الالزمة والنقل احمللي للمشاركنياجلهات الراعية أمواالً لتسديد تكاليف الت
    

    الربنامج  - جيم  
وضــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ووكالــة الفضــاء املكســيكية ومركــز البحــث     -١٤

ــامج النــدوة، بالتعــاون مــع جلنــة برنــامج النــدوة    وضــمت اللجنــة  .العلمــي والتعلــيم العــايل برن
ــثِّلني عــن وكــاالت   ــة    املــذكورة مم ــة ومؤسســات أكادميي ــة ومنظمــات دولي كمــا  .فضــاء وطني

  .حملية يف جناح تنظيم الندوة نظيميةسامهت جلنة فخرية وجلنة ت
ومشل الربنامج جلسة افتتاحية وكلمات رئيسية ومثـاين جلسـات تقنيـة وحلقـيت نقـاش        -١٥

ــها مالحظــات      ــة ومناقشــات بشــأن املالحظــات والتوصــيات تلت  وجلســة للملصــقات اإلعالني
  .ختامية من اجلهات املشتركة يف التنظيم

ــ ٢٠رض مــا جمموعــه وخــالل جلســة امللصــقات اإلعالنيــة، عــ   -١٦ تغطــي  املصــقاً إعالني
  .طائفة واسعة من املواضيع التقنية املتصلة بتطوير السواتل الصغرية

١٧-  نون لكل جلسة من اجللسات التقنية وكل حلقة وأدىل الرؤساء واملقرمن رون املعي
وميكـن   .حلقيت النقاش بتعليقام ومالحظام من أجل االستعانة ا يف إعداد هذا التقرير

االطِّـــالع علـــى الربنـــامج التفصـــيلي واملعلومـــات األساســـية والوثـــائق الكاملـــة للعـــروض  
ــاحية ــةاملقد اإليضـ ــع ال   مـ ــدوة يف املوقـ ــاء النـ ــارجي:   أثنـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــب شـ ــبكي ملكتـ    شـ

) http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/mexico2014.html (.  
    



 

6 V.14-08663 
 

A/AC.105/1086

      ملخص برنامج الندوة  -ثانياً  
    اجللسة االفتتاحية والكلمات الرئيسية  -ألف  

مركزيــة يئــات الالاحيــة، كــلٌّ مــن مــدير اهلاجللســة االفتت ترحيــب، أثنــاء أدىل بكلمــات  -١٨
ــدة          ــايل، وعم ــيم الع ــام ملركــز البحــث العلمــي والتعل ــدير الع ــل، وامل ــوزارة االتصــاالت والنق ب
إنسينادا، واملراقـب العـام حلكومـة واليـة باخـا كاليفورنيـا، ونائـب رئـيس اجلامعـة املسـتقلة يف           

  .وممثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي اليفورنيا،باخا ك
١٩-  اري" وذراعها التجـاري، شـركة "سـاري" احملـدودة لتكنولوجيـا      م ممثل جامعة "سوقد

السواتل، وهي طرف فاعل رئيسي يف إطالق ثورة السـواتل الصـغرية، الكلمـةَ الرئيسـية األوىل     
 ـا السـواتل الصـغرية    الصغرية، ونـاقش الكيفيـة الـيت تغـري    استعرض فيها تاريخ أنشطة السواتل 

لى تكنولوجيا الفضـاء بتكلفـة ميسـورة، ممـا مكّـن مـن       بإتاحة سبل احلصول ع ضاء،اقتصاد الف
ــارج     ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــامهة يف استكشـ ــال واملسـ ــذا اـ ــمة إىل هـ ــدان املنضـ ــدد البلـ ــد عـ ي تزايـ

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
وعرض املدير العام لوكالة الفضاء املكسيكية، يف الكلمة الرئيسية الثانيـة، وجهـة نظـر      -٢٠

تكنولوجيـا الفضـاء بتكلفـة     إتاحـة سـبل احلصـول علـى    "بشأن موضوع الندوة أمريكا الالتينية 
واستعرض تاريخ األنشطة الفضائية يف املكسيك، الـيت بـدأت يف السـبعينات، وعـرض      "معقولة

ن وجهـة نظـره بشـأن آفـاق     واملرتقبة يف إطار برنامج الفضـاء املكسـيكي، وبـي    جلاريةاألنشطة ا
إطـــار البنيـــة التحتيـــة الفضـــائية يف  كـــر أنَّوذُ .مريكـــا الالتينيـــةالتعـــاون يف جمـــال الفضـــاء يف أ

ا علـى  وينصب االهتمام حالي .املكسيك جزء ال يتجزأ من اخلطة الوطنية للتنمية والبنية التحتية
(أ) نشـر نظـام سـاتلي لإلنـذار املبكـر مـن أجـل الوقايـة مـن الكـوارث            مهـا:  طنينيمشروعني و

(ب) بنــاء القــدرات يف جمــال ســواتل االتصــاالت  و ا وإدارــا؛الطبيعيــة والتخفيــف مــن آثارهــ 
ــة  ــربامج العلمي ــدويل      .وال وســيتمثل أحــد األحــداث الرئيســية يف املكســيك يف تنظــيم املــؤمتر ال

  .٢٠١٦والستني املزمع عقده يف غواداالخارا، املكسيك، يف عام  عللمالحة الفضائية الساب
٢١-  مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي عرضـاً  م ممثل وعقب الكلمات الرئيسية، قد  ا إيضـاحي

  .هداف الندوة وترتيباا العمليةعن أهداف مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية وأ
    

    اجللسات التقنية  -باء  
عقدت جلسات تقنية حول املواضيع التالية: (أ) أنشطة تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء يف      -٢٢

بناء القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضـاء األساسـية؛   ؛ و(ب) ي يبأمريكا الالتينية والكار
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و(ج) الســواتل الصــغرية لرصــد األرض وإدارة الكــوارث؛ و(د) مشــاريع الســواتل الصــغرية        
(و) املســـائل التنظيميـــة و) منـــهاج تـــدريس هندســـة الفضـــاء؛  و(ه؛ اهلندســـة ساملعـــدة لتـــدري
ــة؛  ــات الفضــاء يف   ووالقانوني ــتخدام تكنولوجي ــر؛ و(ح) اخلــربات    (ز) واس ــذار املبك نظــم اإلن

ــة ــى         .الدولي ــاء عل ــدمت خــالل هــذه اجللســات بن ــيت ق ــروض اإليضــاحية ال ــد اخــتريت الع وق
وفيمـا   .للـدعوة إىل تقـدمي ورقـات يف النـدوة     تجابةاستعراض مجيع اخلالصات الـيت قُـدمت اسـ   

  .وما أثري فيها من نقاط املناقشةيلي عرض موجز ألبرز وقائع اجللسات 
    

    ي يبء يف أمريكا الالتينية والكارأنشطة تطوير تكنولوجيا الفضا  -١  
طت هـذه اجللسـة الضـوء علـى حالـة أنشـطة تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء يف خمتلـف           سلَّ  -٢٣

وجرى التركيز علـى خمتلـف النـهج املتبعـة يف بنـاء القـدرات        .ي يببلدان أمريكا الالتينية والكار
  .واملكسيكوكوستاريكا وكولومبيا  املتعددة القوميات)-ةوبوليفيا (دوليف األرجنتني 

٢٤-  ث ممثل وكالة الفضاء البوليفيـة يف العـرض اإليضـاحي األول عـن سـاتل االتصـاالت       وحتد
وتعمـل   .) وتطبيقاتـه يف جمـال التنميـة االجتماعيـة يف البلـد     TKSAT -1( ١-البوليفي توباك كاتـاري 

  .عداالستشعار عن ب اتللسو وطيناء صينيني، على وضع برنامج ، بالتعاون مع شركاوكالة حاليال
 .وأصــبح أول ســاتل كولــوميب   ٢٠٠٧" يف نيســان/أبريل ١-وأُطلــق ســاتل "ليربتــاد    -٢٥

، وهـو سـاتل   يف كولومبيـا  يف جامعة سريخيو أربوليدا "٢-"ليربتاد وجيري حاليا تطوير الساتل
وينســق الربنــامج مــع جلنــة   .رصــد األرضية لد بكــامريا بصــركــغ، وهــو مــزو  ٤نــانوي وزنــه 

  .ء القدرات يف جمال الفضاء اجلويالفضاء الكولومبية ويهدف إىل تعزيز بنا
وشــارك مركــز البحــث العلمــي والتعلــيم العــايل يف خمتلــف أنشــطة تكنولوجيــا الفضــاء   -٢٦

ا علــى تطبيقــات دراســة األوبئــة عــن بعــد بواســطة   ويركــز حاليــ .١٩٧٦وتطبيقهــا منــذ عــام 
صغري يتراوح وزنه بـني   ي يب، وهو مشروع ساتل جترSATEX-2السواتل وعلى تطوير مشروع 

أكادمييــة وجامعــات ومراكــز أحبــاث مكســيكية، مــن  اتكــغ تشــارك فيــه مؤسســ ١٠٠و ٥٠
ويشارك مركز البحـث   .أجل بناء املوارد البشرية املكسيكية يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء

يف تطــوير ســاتلني نــانويني لوكالــة الفضــاء البوليفيــة، ســاتل مــن نــوع   العلمــي والتعلــيم العــايل 
فيـديوي يعمــل يف   ستشـعار د جبهـاز ا ن مـن ثـالث وحــدات مـزو   مكـوcubesat(  ( "كيوبسـات" 

 ن مــن وحــدة واحــدة الختبــار نظــام فرعــي  نطــاق الطيــف املرئــي، وســاتل "كيوبســات" مكــو
  .ورمه املركز املذكار والوضع صمملراقبة االستقر
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٢٧-  ـدف     للمالحة اجلوية والفضـاء، وهـي منظ  ا ممثل رابطة أمريكا الوسطى أم مـة غـري رحبيـة
إىل تعزيز وتطوير مواهب أمريكا الوسطى يف جمال الفضاء، فقدم اعتبارات الستبانة الفرص املتاحة 

 اتلوع سـ وتقود الرابطة عملية تطوير مشـر  .لتطوير قطاع الفضاء اجلوي يف بلدان أمريكا الوسطى
DSpace ون من أماكن نائية يف كوستاريكالنقل البيانات املتعلقة بتركيز ثاين أكسيد الكرب.  

٢٨-  إيضاحي اجللسة بعرضتمت واخت الرابطة األرجنتينية لتكنولوجيا الفضاء الـذي   مه ممثلقد
ر الســواتل حملــة عامــة عــن تــاريخ األرجنــتني الفضــائي، وعــن أنشــطتها اجلاريــة يف جمــال تطــوي   قــدم

إصدار معيار جديد ملنصة ساتلية صغرية تسـمح حبمـوالت أكـرب     واقترح أيضاً .ومركبات اإلطالق
محـــوالت أقـــوى مقارنـــة بـــاحلموالت شـــبه القياســـية الـــيت تتحملـــها ســـواتل  بوتســـتوع حجمـــاً

  ."كيوبسات"
    

    تطوير تكنولوجيا الفضاء األساسيةبناء القدرات يف جمال   -٢  
ــا     تناولــت هــذه ا   -٢٩ ــاء القــدرات علــى تطــوير تكنولوجي جللســة أحــدث التطــورات يف بن

 الفضاء وسعت إىل تقدمي أمثلة عن الربامج التدريبية ومبـادرات تطـوير املـوارد البشـرية، فضـالً     
  .نقل التكنولوجيا واملعارفعن خربات مكتسبة من برامج التعاون والشراكات من أجل 

عـن خربـا يف تطـوير هندسـة املالحـة       إيضـاحيا  عرضـاً  Honeywellوقدم ممثِّـل شـركة     -٣٠
ا حبــوث الطــريان ر املكســيك حاليــوتتصــد .اجلويــة وبنــاء القــدرات التكنولوجيــة يف املكســيك 

التجاري وميكن استغالل خربا يف جمـال املالحـة اجلويـة لبنـاء القـدرة علـى تطـوير تكنولوجيـا         
ــه لوضـــع خطـــة   إىل توافـــق يف اآلرا لصـــومـــن املهـــم التو .الفضـــاء ــا ينبغـــي حتقيقـ ء بشـــأن مـ

واستراتيجية طويليت األجل مع خارطة طريـق وإلشـراك اتمـع احمللـي مشـاركة كاملـة، مبـا يف        
  .ين من أجل بلوغ الغاية املنشودةذلك الكيانات احلكومية املختصة والقطاع األكادميي املع

للخـدمات التجاريـة الفضـائية     أكادميية اهلندسة الساتلية التابعـة للشـركة القابضـة    وتعد  -٣١
)SCSH          موعة املالحة اجلويـة يف جنـوب أفريقيـا واحـدة مـن عـدة مبـادرات لبنـاء القـدرات (

ــدريب يف جمــال الســواتل الصــغرية       ــة االحتياجــات مــن الت  .طُرحــت علــى أســاس جتــاري لتلبي
يف تطوير السـواتل  اهلندسة الساتلية من اخلربة الواسعة اليت اكتسبتها الشركة  يةوتستفيد أكادمي

الصغرية، وتأخذ يف االعتبار التطـورات األخـرية يف اهلندسـة السـاتلية والتـأثري علـى تنميـة رأس        
وسيحصل املشاركون يف األكادميية على اخلربة العملية من خـالل تطـوير سـاتل     .املال البشري

  .لة طيفية فائقةحبمو كغ ٢٠من فئة 
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راسة عن الشـراكات الدوليـة املعقـدة مـن أجـل      " دز نوعرض ممثل جامعة "جونز هوبك  -٣٢
ــة والشــراكات         ــى املشــاريع الســاتلية التعاوني ــز عل ــع التركي ــا واالبتكــار م ــوم والتكنولوجي العل

أقامـت شـراكات مـن هـذا القبيـل تشـمل يف        بلداً ١٥ما يزيد على  وذكر أنَّ .اجلامعية الدولية
علـى مـدى فتـرة     ا كبرياًَماليَ دة واستثماراًمعقَّدة وعالقات تنظيمية متعد هدافاًوأ الغالب أطرافاً
وتناولـت الدراسـة كيفيـةَ تصـميم هـذه الشـراكات الدوليـة املعقـدة علـى أفضـل            .زمنية طويلـة 

  .املرسومة وكيفيةَ تقييم أدائها وجه من أجل حتقيق األهداف
لفــة ) منــاذج أعمــال خمتBSTودرســت شــركة بــرلني األملانيــة لتكنولوجيــات الفضــاء (    -٣٣

لنجـاح هـذه    وأجرت حتلـيالً  .تتعلق ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا يف جمال السواتل الصغرية
أنَّ وأظهـر التحليـل    .إىل منـوذج مـن ثالثـة مسـتويات     املبادرات بتحديد معايري النجـاح اسـتناداً  

مـن   نَّوخلـص التحليـل إىل أ   .اة منـها بناء القدرات مل حتقق األهداف املتوخـ  ودالعديد من جه
وعلـى أسـاس هـذا     .األمهية مبكان إجيـاد وضـع مفيـد للزبـائن وكيانـات التـدريب علـى السـواء        

االســتنتاج، تقتــرح شــركة بــرلني لتكنولوجيــا الفضــاء حزمــات تــدريب كاملــة إلنشــاء بــرامج   
 ا مع جامعة سنغافورة الوطنيـة لتنفيـذ بعثـة   الشركة حالي هذهوتتعاون  .سواتل صغرية مستدامة

  .كغ ذو ثالث محوالت بصرية ٨٠فئة ، وهو ساتل من ١ يدجكينت ر
ــاتل         -٣٤ ــن السـ ــيت وردت مـ ــور األوىل الـ ــة الصـ ــا اليابانيـ ــة واكايامـ ــل جامعـ ــرض ممثـ وعـ

UNIFORM-1         ــن ــة م ــة منخفضــة التكلف ــة حتتي ــه بني ــرت ل ــة وفِّ ــنخفض التكلف ، وهــو ســاتل م
لســواتل، يقتــرح تطــوير وعلــى أســاس التجربــة الناجحــة فيمــا يتعلــق ــذه ا .احملطــات األرضــية

ومـن   .UNIFORMالتعـاون الـدويل يف إطـار مشـروع      خـالل تشكيلة من السواتل الصغرية من 
شأن تشكيلة من السواتل أن تزيد على حنو ملحوظ من تـواتر معـاودة زيـارة السـاتل، ومـن مث      

ت تعــاون ة بلــدان بالفعـل اتفاقـا  وقــد أبرمـت عـد   .تعزيـز القيمـة التشــغيلية للسـواتل وتطبيقاـا    
  .ميكن إقامة التعاون معهم إضافينيللمشاركة يف الربنامج وجتري مناقشات مع شركاء 

ويقــدم املعهــد الــوطين الربازيلــي لبحــوث الفضــاء الــدعم لبنــاء القــدرات علــى تطــوير      -٣٥
 NanosatC-Br1وقدمت النتـائج والـدروس املستخلصـة مـن تطـوير السـاتل        .تكنولوجيا الفضاء
ويهــدف املشــروع املســتند إىل منصــة "كيوبســات" إىل تــوفري بعثــة فضــائية  .لهوإطالقــه وتشــغي

ومت شـراء منصـة السـاتل املكونـة مـن وحـدة واحـدة         .الـربازيليني  لبـاحثني بتكلفة زهيدة جـدا ل 
واحملطة األرضية عن طريق عطـاءات دوليـة، أمـا محوالتـه، مبـا يف ذلـك مصـفوفة بوابـات قابلـة          

ا ومقاللربجمة ميدانيإىل هـذه اخلـربة، يعكـف     واسـتناداً  .اومة لألعطال، فقد جرى تطويرها حملي
ن مـن وحـدتني   املكـوNanosatC-Br2  ا علـى تطـوير السـاتل    حالي لفضاءاملعهد الوطين لبحوث ا

  .وحدات، وهو ساتل جلمع البيانات ٨ن من املكوCONASAT والساتل 
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    ارثصغرية لرصد األرض وإدارة الكوالسواتل ال  -٣  
جرى على مدى السنوات القليلة املاضية تطوير منصات ساتلية صـغرية معقولـة التكلفـة      -٣٦

قادرة على إرسال صور ذات استبانة متوسطة إىل عالية لطائفـة واسـعة مـن التطبيقـات اجلغرافيـة      
  .ساعد على احلد من خماطر الكوارثوهذه املنصات ميكن أن توفر معلومات مفيدة ت .املكانية
وســامهت تشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارث، وهــي مشــروع تعــاوين دويل يضــم عــدة        -٣٧

بلدان وكيانـات مـن القطـاع اخلـاص وضـع حتـت إشـراف شـركة "سـايل" احملـدودة لتكنولوجيـا            
الســواتل، مســامهة كــبرية يف تــوفري املعلومــات الفضــائية اســتجابة لتفعيــل امليثــاق الــدويل بشــأن     

السواتل أيضا طائفة واسعة مـن التطبيقـات األخـرى مثـل      متخدوتس .الفضاء والكوارث الكربى
وســيتم إطــالق اجليــل الثالــث  .تطبيقــات رصــد احملاصــيل والغابــات وتطبيقــات العلــوم اجلغرافيــة 
وجيــري تطــوير تشــكيلة   .٢٠١٥احملســن مــن ســواتل تشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارث يف عــام   

  .Sاليت تعمل يف نطاق التردد  ناعيةالصتكميلية منخفضة التكلفة من السواتل ذات الفتحة 
٣٨-   ــا العــرض اإليضــاحي الــذي قدمــه ممثــل مؤسســة الــنظم الفضــائية اجلديــدة جلنــوب   أم

ــا فكــان اهلــدف   ــة علــى هــذا الســؤال "  أفريقي ــه هــو اإلجاب مــا هــو احلجــم املناســب لســاتل   من
ت السـواتل التشـغيلية   ونـاقش املسـائل التقنيـة واملتعلقـة بالتكلفـة واملوثوقيـة يف بعثـا        .تشغيلي؟"

وأوصـى يف اخلتـام    .مفيدة ذات الصلة بتحديـد حجـم البعثـات السـاتلية     مقاييسالصغرية وقدم 
مراعــاة تكلفــة تطــوير بــأن تؤخــذ التكلفــة اإلمجاليــة للخدمــة يف االعتبــار بــدل االقتصــار علــى   

  .السواتل فقط
ل سواتل نانوية متوافـق  قوأبلغ ممثل من جامعة املكسيك الوطنية املستقلة عن تطوير نا  -٣٩

وذكــر أنــه جيــري إعــداد مشــروع الســاتل   ."كيوبســات"، والتصــديق األويل عليــهمــع ســواتل 
 .من أجل بناء القدرات البشـرية يف جمـال تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء      ٢٠٠٨التعليمي منذ عام 
إنشــاء منصــة ســواتل "كيوبســات" متعــدد األغــراض لــدعم األنشــطة    انويــةومــن األهــداف الث

تعلقـة بـتغري   عـد والبحـوث امل  التطبيقات الساتلية يف املكسيك يف ميادين مثل االستشعار عـن ب و
  .املناخ ورصد البيئة

٤٠-  ويلـي ( ز نعـد الفـ  وناقش مدير مشروع ساتل االستشعار عن بVRSS-1   خـربة البلـد يف (
البلــدان بوجــه خــاص علــى العوامــل ذات الصــلة ب  عــد، مركِّــزاًإدارة بيانــات االستشــعار عــن ب

(السـاتل مريانـدا)، سـتقوم     VRSS-1وباالستفادة من اخلـربة املكتسـبة مـن نظـام السـاتل      .النامية
ــة الفضــاء ا  ــوكال ــةز نلف ــار الســاتل   ويلي ــع واختب ــه يف عــام   VRSS-2بتجمي ــع إطالق ــذي يتوق ، ال

ــيمكِّ .٢٠١٧ ــويره حاليــ    وس ــذي جيــري تط ــات، ال ــام إدارة البيان ــم مبــادرات   ن نظ ــن دع ا، م
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ــ ــات الوصــول إىل       احلكوم ــائن واحلكوم ــاس والزب ــوم الن ــيح لعم ــا يت ــد، مم ــة يف البل ة اإللكتروني
  .ويليةز نمه مهندسو وكالة الفضاء الفصم لكالبيانات من خالل موقع شبكي خمصص لذ

الستشعار املناخ يف ضوء النـهار وهـو    مستقالً ل الرادار ذو الفتحة االصطناعية حالوميثِّ  -٤١
 .وتشمل جماالت التطبيق مجيع العمليات الديناميـة لغـالف األرض   .رصد األرض معد لتطبيقات

ويتمتع املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي خبـربة طويلـة يف جمـال بعثـات الـرادار ذي الفتحـة            
، اليت هـي  TanDEM-Lو Sentinel-1و TanDEM-Xو TerraSAR-Xمبا يف ذلك بعثة  الصطناعية،ا

رب الرادار ذو الفتحة االصطناعية تكنولوجيا واعدة يف جمال تطبيقات إدارة ويعت .يف طور اإلعداد
  .مع ختفيف املتطلبات - أصغر حجماً باستخدام منصات ساتلية الكوارث وميكن إجنازه أيضاً

ــوير           -٤٢ ــث تط ــن حي ــواتل الصــغرية م ــات الس ــأثري بعث ــرض اإليضــاحي األخــري ت ــاقش الع ون
، أوصـى املـتكلم   ي يبوفيما يتعلق ببلدان أمريكا الالتينية والكـار  .التكنولوجيا يف بلدان العامل الثالث

 ةفصـل فرع أملانيا لشـبكة املواهـب املكسـيكية، بالسـعي إىل إبـرام اتفاقـات تعـاون م        ل أيضاًالذي مثَّ
قائمة على شراكات استراتيجية والرغبة يف التماس حلول طويلة األمـد واحلاجـة إىل وضـع خريطـة     

  .كن أن تسهم فيه بلدان املنطقةطريق لتكنولوجيا الفضاء تستند إىل برنامج مشترك مي
    

    تل الصغرية من أجل تدريس اهلندسةمشاريع السوا  -٤  
صــغرية الــيت نفــذت مــن أجــل دعــم تــدريس   استعرضــت اجللســة مشــاريع الســواتل ال   -٤٣

اهلندسة من خالل تزويد الطالب باخلربات العملية وإتاحة الفـرص هلـم للمشـاركة يف البعثـات     
  .ئية الفعليةالفضا
٤٤-  األول معلومـات عـن تـدريس تكنولوجيـا الفضـاء ومشـاريع       اإليضـاحي  م العـرض  وقد

، ١٩٩٦طـة فضـائية طُالبيـة يف عـام     وقـد أنشـئت راب   .الطالب يف جامعة وارسـو للتكنولوجيـا  
-PWا علــى مشــروع الســاتل وتركــز الرابطــة حاليــ .بعثــة فضــائية ٥٠وشــاركت يف مــا ينــاهز 

Sat2ِّباعتبـاره أحـد احللـول     لإلنـزال مـن املـدار،    مشسـي من اختبار شراع  ن أيضاً، الذي سيمك
  .جلة مسألة ختفيف احلطام الفضائياملمكنة ملعا

ــ  -٤٥ ــل مركـــ وتكلَّـ ــروع    م ممثـ ــن مشـ ــرائيلية عـ ــاء اإلسـ ــة الفضـ ــوم ووكالـ ــا للعلـ ز هرتزيليـ
"دوشيفات" (و"دوشيفات" اسم الطائر الوطين)، وهو أول ساتل نانوي إسـرائيلي قـام طـالب    

ويعكـف   .٢٠١٤إطالقـه يف حزيران/يونيـه    ومتَّمن مدارس ثانوية بتصميمه وتطويره وتشغيله 
ــ ات" مكــون مــن وحــدتني، وهــو ســاتل   مــن نــوع "كيوبســ  تلا علــى جتميــع ســا الفريــق حالي

ذي يضـم  الـ  QB50وهو الفريق الوحيد املعين بسواتل  .QB50سيساهم يف بعثة تشكيلة سواتل 



 

12 V.14-08663 
 

A/AC.105/1086

حـىت علـى   أنشـطة تطـوير السـواتل الصـغرية ممكنـة      أنَّ ا يـدل علـى   طالب املـدارس الثانويـة، ممـ   
  .مستوى املدارس الثانوية

ريع السـواتل الصـغرية الناجحـة يف جمـال     ولدى جامعة طوكيو تاريخ طويل حافل مبشا  -٤٦
جامعـة يف هـذه األنشـطة منـذ      ٢٦طالـب مـن    ٥٠٠وشارك أزيد من  .تدريس اهلندسة وغريه

، وأتيحت هلم فرصة املشاركة يف مجيع مراحل دورة املشروع الفضـائي، بـدءا مـن    ١٩٩٩عام 
ا بتطـوير  طوكيـو حاليـ  وتقـوم جامعـة    .إىل إطالق الساتل وتشغيله ة،تعريف املفهوم العام للبعث

ب املشـروع بالتعـاون الـدويل    ويرحـ  .كـغ  ٥٠اجليل املقبل مـن سـواتل "هودويوشـي" مـن فئـة      
  .قل املعارف إىل البلدان الناميةون
ويضم االحتـاد اجلـامعي العـاملي هلندسـة الفضـاء، وهـو منظمـة غـري رحبيـة، أعضـاء مـن              -٤٧

وقــد أنشــئ ــدف إشــراك طــالب   .العــاملاجلامعــات واملؤسســات األكادمييــة مــن مجيــع أحنــاء  
بلد يف أنشطة بناء القدرات يف جمـال تكنولوجيـا الفضـاء، حبلـول      ١٠٠اجلامعات من أكثر من 

هذا االحتـاد برنـامج "كانسـات" لتـدريب القيـادات ومسـابقة أفكـار         ظموين .٢٠٢٠اية عام 
  .مها مفتوحان للمشاركني الدولينيمن أجل البعثات، و

د دور السـواتل الصـغرية يف تنميـة    حـ واضعي معيار "كيوبسات" شـبه املو  دوناقش أح  -٤٨
وقــد أســفرت األنشــطة املتعلقــة بســواتل "كيوبســات" يف جامعــة البوليتكنيــك  .القــوى العاملــة

سمى "تيفـاك" ( بوالية كاليفورنيا عن إنشاء شركة تTyvak     تـوفر خـدمات متطـورة يف جمـال ،(
االستغالل التجاري جـزء مهـم   أنَّ ن جمرد مثال من أمثلة كثرية تبيوهذا  .ويةنظم السواتل النان

وتعــد مشــاريع الســواتل الصــغرية أداة تعليميــة عمليــة  .مــن سلســلة قيمــة ســواتل "كيوبســات"
  .فها يف طائفة واسعة من الصناعاتمثالية إلعداد قوة عاملة ماهرة ميكن توظي

٤٩-  أمممثل جامعـة املكسـيك الوطنيـة املسـتقلة فقـد      مه ا العرض اإليضاحي األخري الذي قد
أطلع احلضور على اخلـربات املكتسـبة يف جمـال اسـتخدام منصـة منطـاد ستراتوسـفريي الختبـار         
الــنظم الفضــائية باعتبارهــا وســيلة بديلــة ناجعــة وميســورة التكلفــة إلجــراء اختبــارات فعليــة يف 

ب ى استرداد احلمولة بعد التحليق وجتنـ مزايا استخدام هذه املنصة يف القدرة عل تتمثلو .املدار
تكواء البعثةن حطام فضائي من جر.  

    
    وضع منهاج لتدريس هندسة الفضاء  -٥  

مــن خطــة عمــل مبــادرة علــوم   ل وضــع منــهاج لتــدريس هندســة الفضــاء جــزءاً يشــكِّ  -٥٠
لـديهم مـن   ودعي خرباء التدريس الدوليون يف هذه اجللسـة إىل اإلسـهام مبـا     .الفضاء األساسية
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تـدريس هندسـة   ومـن املتوقـع وضـع الصـيغة النهائيـة ملنـهاج        .خربة يف وضـع منـهاج التـدريس   
  .٢٠١٦الفضاء يف عام 

ويـتم إعـداد    .وبدأت اجللسة بعرض إيضاحي عن حالة منهاج تدريس هندسة الفضاء  -٥١
، املنتسـبة  مناهج التدريس الستخدامها يف املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء   

إىل األمــم املتحــدة، وكــذلك يف مجيــع املؤسســات األكادمييــة األخــرى املهتمــة بأنشــطة تطــوير  
  .ءتكنولوجيا الفضا

وأبلــغ ممثلــو جامعــة ديــل فــايل يف غواتيمــاال، ومعهــد كيوشــو للتكنولوجيــا، وجامعــة     -٥٢
لبحـوث الفضـاء يف   طوكيو يف اليابان، وجامعة فلوريدا يف الواليـات املتحـدة، واملعهـد الـوطين     

الربازيـل، والــس االستشـاري جليــل الفضــاء، عـن األنشــطة املتصــلة بتـدريس هندســة الفضــاء     
  .وضع منهاج تدريس هندسة الفضاء بشأنوقدموا توصيات 

وعرض مشروع الصيغة احلالية ملنهاج التـدريس وفـتح بـاب املسـامهة وطـرح األفكـار         -٥٣
عامـل ملواصـلة حتسـني نطـاق منـهاج التـدريس وتقـدمي         وأنشئ فريـق  .من املشاركني يف الندوة
  .ة عملية ومصممة حسب نوع املشروعتوصيات بشأن أنشط

    
    املسائل التنظيمية والقانونية  -٦  

 .نظرت هذه اجللسة يف املسائل التنظيمية والقانونية املتعلقة بربامج السواتل الصغرية  - ٥٤
ات تسجيل السواتل لدى األمـم املتحـدة،   وناقش ممثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إجراء

ومســؤوليات الــدول املُطلقــة، واملبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي واملرحلــة الــيت  
يف جلنـة اسـتخدام   الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      أنشطةبشأن استدامة  قشاتبلغتها املنا

  .الفضاء اخلارجي
عـن   إيضـاحيني  يف كولومبيا وجامعة فيينا عرضـني جامعة سريخيو أربوليدا  الوقدم ممثِّ  -٥٥

مســـؤوليات الـــدول فيمـــا يتعلـــق بـــالترخيص لألنشـــطة الفضـــائية الـــيت يضـــطلع ـــا رعاياهـــا  
  .لفضائية الوطنية يف هذا املضمارواإلشراف عليها، وعن دور التشريعات ا

اصــة وأدار ممثــل االحتــاد الــدويل لالتصــاالت حلقــة عمــل حــول تســجيل التــرددات اخل  -٥٦
  .قة العمل من موقع الندوة الشبكييل مواد حلز نوميكن ت .بربامج السواتل الصغرية
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    ر املبكراستخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل نظم اإلنذا  -٧  
ال يتجـزأ   باعتبارهـا جـزءاً   كـبرياً  ميكن أن تسهم تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا إسـهاماً   -٥٧

اجللسـة إىل تقـدمي عـروض إيضـاحية عـن بعثـات السـواتل        ودعت هذه  .من نظم اإلنذار املبكر
  .املهمة، اجلارية منها واملرتقبةالصغرية 

وتقــود جامعــة فيغــو عمليــة تطــوير شــبكة الســواتل "هومســات"، وهــو نشــاط تؤيــده     -٥٨
إســـهام الربازيـــل يف الســـاتل  اإليضـــاحي ونـــاقش العـــرض .مبـــادرة علـــوم الفضـــاء األساســـية 

ت لنقل البيانـات بـوترية منخفضـة فيمـا خيـص البيانـات املسـتقاة        "هومسات" الذي يوفر خدما
وميكـن أن ترسـل البيانـات إىل مسـتخدمي اهلواتـف       .من شبكات أجهـزة االستشـعار األرضـية   

ت القائمــة علــى التخــزين الذكيــة وجيــري حبــث إمكانيــة اســتخدام التشــكيلة ألغــراض التطبيقــا
  .واإلرسال

مــه ممثــل مركــز "أمــيس" للبحــوث التــابع لوكالــة الــذي قد اإليضــاحي ونــاقش العــرض  -٥٩
      ــى مــن شــبكات الســواتل الصــغرية املوز ــة (ناســا) مســألة االســتفادة املثل ــة الفضــاء األمريكي ع

يف شـبكة   ،القـدرات اخلاصـة باحلمولـة    كـر أنَّّ وذُ .ودورها يف إنشـاء بنيـة حتتيـة أرضـية مداريـة     
ضـائية واحـدة، سـيتم فصـلها عـرب منـائط       مركبـة ف  يفتوجد عـادة   وهي قدراتعة، سواتل موز

  .اسم شبكة بيانات السلكية مشتركةساتلية متعددة غري متجانسة تتق
ويشكل مشروع "كونـدور" املشـترك بـني جامعـة املكسـيك الوطنيـة املسـتقلة ومعهـد           -٦٠

موسكو بعثة ساتلية تعاونية بني االحتاد الروسي واملكسيك دف إىل تعزيز التبـادل األكـادميي   
ــا   ــة الســاتل الغــالف اجلــوي    .واإليضــاح العملــي يف جمــال العلــوم والتكنولوجي وسترصــد محول

  .سالئف الغالف األيوين للزالزل ةلألرض من أجل دراس
 .وتقوم وكالة الفضاء املكسـيكية بدراسـة االحتياجـات اتمعيـة لـنظم اإلنـذار املبكـر         -٦١

وليس هناك حاليالبلـد يعتمـد    شـغلها املكسـيك ولـذلك فـإنَّ    عـد حمليـة ت  ا سواتل استشعار عن ب
ــة     ــذا فــإنَّ .علــى التعــاون الــدويل للحصــول علــى الصــور الســاتلية الــيت ــم مصــاحله الوطني  ول

ــة احتياجاــا مــن البيانــات       املكســيك تفكــر يف تطــوير تشــكيلة ســواتل صــغرية مــن أجــل تلبي
  .الفضائية يف إطار خطتها الوطنية بشأن البنية التحتية الفضائية

٦٢-    ة وأجنز خمترب الرحالت الفضائية مبعهد دراسات الفضاء اجلوي التابع جلامعة تورنتـو عـد
  ة ســواتل لرصــد الســفن، مثــل الســاتلني  وأطلــق عــد .بــرامج ناجحــة يف جمــال الســواتل الصــغرية 

AIS SAT-1 وAIS SAT-2       اللذين تسـتخدمهما النـرويج للرصـد البحـري علـى طـول سـواحلها ،. 
الساتل  ويرا تطوجيري حاليAIS SAT-3) الذي حيمل جهاز استقبال متطور ،AIS(.  
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مـه ممثـل فـرع شـبكة املواهـب املكسـيكية       األخـري الـذي قد   اإليضـاحي  وناقش العـرض   -٦٣
باململكة املتحدة اعتبارات املوازنة بني موجهات التصـميم والتحـديات واملتطلبـات فيمـا يتعلـق      

  .ستبانة عاليةت رصد األرض ذات ابتطوير محوال
    

    اخلربات الدولية  -٨  
تناولت اجللسة التقنية النهائية خمتلف اخلربات الدوليـة املتعلقـة ببنـاء القـدرات يف جمـال        -٦٤
  .وكولومبيا وماليزيا ومصرالصني وتركيا وشيلي طوير تكنولوجيا الفضاء يف ت

٦٥-  م ممثــل مؤسســة وقــدATSB لســاتل "كيوبســات" لتكنولوجيــا املالحــة الفضــائية ناقــل ا
ن مــن ثــالث وحــدات القياســي املكــوTiGA-U.   ونــاقش ممثــل جامعــة اســطنبول التقنيــة حالــة

وقـدم   .مشاريع السـواتل الصـغرية يف إطـار الفـرع التركـي لالحتـاد اجلـامعي للهندسـة الفضـائية         
ألخـرية  عـن التطـورات ا   إيضـاحيا  عد وعلوم الفضـاء عرضـاً  عن ب الستشعارممثل اهليئة القومية ل

ل جامعـة بيهـانغ بـرامج السـواتل الصـغرية الـيت تعـدها        ونـاقش ممثِّـ   .يف برنامج الفضـاء املصـري  
    .لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية اجلامعة دعماً

ة استكشــاف متنقلــة معتمــدة علــى الســاتل تطــوير منصــ ويف جامعــة شــيلي اجلنوبيــة متَّ  -٦٦
Dandelion CubeSat. اف مــن التنقـل عــرب أراضٍ وعــرة وقـد لفــت انتبــاه    وميكِّــن تصــميم الطـو
مـه ممثـل   الـذي قد  اإليضاحي ، تناول العرضوأخرياً .من الشركاء احملتملني وكالة الناسا وعدداً

خوسـيه دي كالـدا اسـتخدام السـواتل الصـغرية ألغـراض تـدريب         كوجامعة مقاطعة فرانسيسـ 
  .عد يف كولومبياتطبيب عن بقات الاملوارد البشرية وتطوير تطبي

    
    حلقتا النقاش  - جيم  

ــرؤى بشــأن         -٦٧ ــاق واخلطــط وال ــة: (أ) اآلف ــا نقــاش ملعاجلــة املواضــيع التالي عقــدت حلقت
؛ ي يبن أمريكــا الالتينيــة والكــارالتعـاون اإلقليمــي يف جمــال تطـوير تكنولوجيــا الفضــاء بــني بلـدا   

  .لقدرات يف علوم الفضاء األساسيةا (ب) أفضل املمارسات يف جمال تطوير أنشطة بناءو
    

  اآلفاق واخلطط والرؤى بشأن التعاون اإلقليمي يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء   - ١  
    ي يبلدان أمريكا الالتينية والكاربني ب
واملكســــيك البوليفاريــــة) -(مجهوريــــة زويال إكــــوادور وفــــننــــاقش املتنــــاظرون مــــن   -٦٨
ــتاريكاو ــداوالم، حا كوسـ ــالل مـ ــة     ، خـ ــا الالتينيـ ــاء يف أمريكـ ــا الفضـ ــوير تكنولوجيـ ــة تطـ لـ

  .قليمي وفرصه ومعوقاته احملتملةوحبثوا آفاق وخطط ورؤى التعاون اإل .ي يبوالكار
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ــص املتنــاظرون إىل    -٦٩ ــدان يف املنطقــة تتبــاين مســتوياا مــن حيــث       أنَّ وخل خمتلــف البل
ــا الفضــ      ــات واخلــربات يف جمــال تطــوير تكنولوجي ــدرات واإلمكان ــاون أنَّ وذكــروا  .اءالق التع

ــدما   فيمــا بــني شــركاء تتشــابه مســتويات تنميتــهم    جيــريالتكنولــوجي حيقــق أفضــل األداء عن
وأوصوا باعتمـاد وتعزيـز    .احلال يف تطوير تطبيقات حمددة هووجتمعهم مصاحل مشتركة، كما 

االت الفضـاء يف  أطر التعاون القائمة، مثل مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء أو حتـالف وكـ  
 مــن شــأن تطــوير تشــكيلة مــن الســواتل النانويــة أن يتــيح فرصــاً أنَّ ولــوحظ  .أمريكــا الالتينيــة

  .املنطقة نلتوثيق عرى التعاون فيما بني بلدا
    

    القدرات يف علوم الفضاء األساسيةأفضل املمارسات يف جمال تطوير أنشطة بناء   - ٢  
واليابـان  والواليات املتحـدة  كولومبيا واملكسيك و جنوب أفريقيايتمتع املتناظرون من   -٧٠

 وناقشـوا أيضـاً   .خبربة واسعة يف جمال بناء القـدرات علـى تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء األساسـية      
وأكثـر   بعثات السواتل الصـغرية ميكـن أن تـتمخض عـن بعثـات سـاتلية أكـرب حجمـاً        أنَّ كيف 

انـت مشـاريع السـواتل الصـغرية ميكـن أن      ل هـذه البعثـات وتعززهـا، ومـا إذا ك    تعقيدا أو تكمـ 
  .ع اخلاص وكيف ميكن أن يتحقق ذلكتسهم يف إتاحة فرص جتارية للقطا

ل بعثـات السـواتل األكـرب    السـواتل الصـغرية ميكـن أن تكمـ    أنَّ واتفق املتنـاظرون علـى     -٧١
ف يف البعثـة وختفيـ  واألكرب تكلفة، من خالل توفري خدمات تكميليـة أو ختفـيض تكـال    حجماً

  .نتائج إخفاقها
جتاريـة، مبـا يف ذلـك يف     مشاريع السواتل الصغرية ميكن أن تتيح فرصاًأنَّ وأشاروا إىل   -٧٢

الكولـوميب الـذي أفضـى إىل إنشـاء      ١-البلدان النامية، كما جتلى ذلك يف بعثة السـاتل ليـبريداد  
ة تعـرض للبيـع   )، وهي أول شركة يف أمريكا الالتينيSequoia Space( شركة "سيكويا سبايس"

كــغ بصــدد  ١٥٠وقــد أصــبحت الســواتل الصــغرية مــن الفئــة الفرعيــة  .كاملــة ضــائيةبعثــات ف
 Skyboxاالنتقال إىل مرحلة التطبيق التجـاري، كمـا جتلـى ذلـك مـن الشـركات التجاريـة مثـل         

ــذب مزيــداً  وصــارت أيضــاً ، Planetlabsو ــة   جتت ــن رؤوس أمــوال اازف ويكمــن الــربح يف   .م
ف جماالت تطبيـق وخـدمات أو   جتارية يف املستقبل بكش رصوميكن إجياد ف .ألوليةالتطبيقات ا

  .د معدات فريدة للبعثةل إىل موربالتحو
 .وجتلّى جانب إجيايب آخر ألنشطة تطوير السـواتل الصـغرية يف تـدريب املـوارد البشـرية       -٧٣

أن ينتقلـوا إىل وظـائف يف   بني يسـتطيعون بسـرعة   الطـالب املـدر  أنَّ وأظهرت التجربة يف اليابـان  
  .بسهولة إىل قطاعات صناعية أخرى أن تنقل مهارام ميكن أيضاًأنَّ صناعة السواتل الكبرية و
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املشاريع الساتلية اجلامعيـة لـنفس اإلطـار القـانوين والتنظيمـي الـذي ختضـع لـه          وختضع  -٧٤
القواعــد الواجبــة بعثــة ســاتلية أخــرى ولــذلك فمــن الضــروري يف هــذه املشــاريع الــوعي ب    أي

واتفـق مجيـع املتنـاظرين علـى أمهيـة وجـود حكومـة داعمـة وإطـار قـانوين            .التطبيق والتقيـد ـا  
غري احلكومية فضائيةع لألنشطة المشج.  
٧٥-  ــا التجاريــة، هــو  ي املاثــل أمــام تطــوير الســواتل الصــغرية، وخصوصــاً والتحــدتطبيقا

ق بعثاا جلعلها قادرة على املنافسـة مـع البعثـات    ضرورة زيادة أدائها واحلد من معدالت إخفا
ــة لالســتغالل التجــاري كــون عــرض النطــاق     .الســاتلية األكــرب حجمــاً  ومــن املعوقــات احملتمل

غـري   .يف نطاقات التردد اليت تستخدم عادة يف بعثـات السـواتل الصـغرية    دوداًالترددي املتاح حم
احللـول التكنولوجيـة ملعاجلـة هـذه املشـكلة، وأنـه       املتناظرين أشـاروا إىل أنـه جيـري اسـتنباط     أنَّ 

  .ل الثابتة املدار بالنسبة لألرضتطبق بالفعل بدائل مثل مترير البيانات عرب السوات
بعثات السـواتل الصـغرية ذات دورات تطـوير أقصـر مـدة لـيس مفيـدة لبنـاء         أنَّ وذُكر   -٧٦

لتطــوير األنشــطة الفضــائية   عناصــر رئيســية ر أيضــاًالقــدرات فحســب، بــل مــن شــأا أن تــوفِّ 
ارتياد الفضاء يف املستقبل سيكون بالفعـل  أنَّ وخلص املتناظرون إىل  .واستخدامها يف املستقبل

قلة من الدول علىا، ولن يقتصر عاملي.  
    

    املالحظات والتوصيات  -ثالثاً  
 اء، فــإنَّفيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات والتعــاون الــدويل يف جمــال تطــوير تكنولوجيــا الفضــ   -٧٧

  املشاركني يف الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك حول تكنولوجيا الفضاء األساسية:
ــا الفضــاء، ال ســيما      أحــاطوا علمــاً   (أ)   ــاء القــدرات يف جمــال تكنولوجي ــة بن بأمهي

تطوير بعثات السواتل الصغرية، اليت ميكن أن تسفر عن طائفة واسعة مـن الفوائـد، مثـل إتاحـة     
ص لتدريب املهندسني ومديري املشاريع وتلقينهم مهارات قابلة للنقـل، واكتسـاب قـدرات    فر

تقنية قد متتد فوائـدها العرضـية إىل قطاعـات صـناعية أخـرى، وإقامـة منشـآت جتاريـة، وتـوفري          
فـرص التعــاون الفضــائي الــدويل، وتنميــة وتعزيــز القـدرات الفضــائية للبلــد واملنــافع املتأتيــة مــن   

  ؛فعلي للسواتل الصغريةالتشغيل ال
ــة      أحــاطوا علمــاً   (ب)   بالســرعة الــيت جتــري ــا التطــورات يف جمــال األنشــطة املتعلق

  ؛واتل الصغرية وزيادة عدد بعثاابالسواتل الصغرية، والزيادة يف معدل اإلطالق ويف قدرات الس
ال بأمهيـة التعـاون اإلقليمـي والـدويل علـى بنـاء القـدرات يف جمــ        أحـاطوا علمـاً    (ج)  

تطــوير تكنولوجيــا الفضــاء يف مجيــع أحنــاء العــامل وبــاألطر القائمــة واملقترحــة بشــأن التعــاون يف 
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بوجــه خــاص، ومنــها، علــى ســبيل املثــال، مــؤمتر  ي يبجمــال الفضــاء يف أمريكــا الالتينيــة والكــار
وغوتـا  املعين بالفضاء، وحتالف وكاالت الفضاء يف أمريكا الالتينيـة، وإعـالن ب   ةالقارة األمريكي

الصادر عنـه، ورابطـة أمريكـا الوسـطى للمالحـة اجلويـة والفضـاء، واملركـز اإلقليمـي لتـدريس           
  .ي يبعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكار

  املشاركني يف الندوة: فيما يتعلق باملسائل القانونية والتنظيمية، فإنَّ  -٧٨
ا يف ذلـك األنشـطة املتعلقـة بالسـواتل     مجيع األنشـطة الفضـائية، مبـ   أنَّ الحظوا   (أ)  

الصغرية، ينبغي أن يراعي يف تنفيـذها االمتثـال التـام ألحكـام القـانون الـوطين والـدويل للفضـاء         
، "توصـيات بشـأن تعزيـز ممارسـة     ١٠١-٦٢ولقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مثل القرار 

ــا  ــدول واملنظمـ ــام ال   تالـ ــجيل األجسـ ــة يف تسـ ــة الدوليـ ــرار  احلكوميـ ــائية"، والقـ  ٦٨/٧٤فضـ
"توصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف    
األغراض السلمية"، وكـذلك االمتثـال للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتخفيـف احلطـام الفضـائي         

  )4٤(؛رجيالصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلا
لــيت دارت يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   باملناقشــات ا أحــاطوا علمــاً  (ب)  

األغراض السلمية يف إطار بند جدول األعمال بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد   
البعيــد وبأمهيتــها يف البعثـــات الفضــائية، مبـــا يف ذلــك بعثـــات الســواتل الصـــغرية، وأنــه ينبغـــي       

بالتنفيـذ الكامـل للمبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة      للمشاركني يف أنشطة السواتل الصغرية أن يلتزموا 
  ؛ا تنشر هذه املبادئ التوجيهيةالستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، حامل

نظروا يف جدوى وضع مبادئ توجيهية ملشغلي السواتل، وال سيما من أجـل    (ج)  
، مـع قصـر العمـر    تتألف من عشرات بل مئـات األجسـام الفضـائية    اليتالتشكيالت واألسراب 

المتثـال املمارسـات    التشغيلي فيما يتعلق بـالنظم املداريـة املثلـى الـيت ميكـن أن تسـتخدم حتقيقـاً       
  ؛فضائي والتشغيل اآلمن يف املدارالقائمة واملستجدة من أجل ختفيف احلطام ال

مصــممي الســواتل الصــغرية ينبغــي أن ينظــروا يف اختــاذ تــدابري  أنَّ أشــاروا إىل   (د)  
عزيز قابلية كشف سواتلهم من أجل السـماح بتتبعهـا بـالرادار و/أو املرافـق البصـرية لضـمان       لت

وميكن أن تشمل هذه التدابري إجـراء تعـديالت علـى تصـاميم السـواتل       .أمان التشغيل يف املدار
  ؛و لزيادة الوضوح البصري للسواتللزيادة املقطع الراداري املستعرض و/أ

───────────────── 
   ١١٧)، الفقرتان A/62/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )٤(  

 واملرفق. ١١٨و
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ألنشـطة التعليميــة املتصــلة بتطـوير تكنولوجيــا الفضــاء أن   الحظـوا أنــه ميكــن ل   )ه(  
فــرص التحليقــات دون املداريــة أو املناطيــد أو تنفــذ باســتخدام منصــة مــن نــوع    تســتغل أيضــاً
وهــذا لــن يــؤدي إىل تبســيط اجلوانــب القانونيــة ولوجســتيات املشــاريع وتعقــدها  ."كانســات"

عـدم   حسـب، بـل سـيكفل أيضـاً    األنشـطة ف تنطـوي عليهـا هـذه     لـيت وتكلفتها وإدارة املخاطر ا
  ؛الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدتأثري ضار على استدامة أنشطة أي حدوث 
السواتل الصغرية أجسام فضائية باملعىن القانوين هلذا املصـطلح،  أنَّ أشاروا إىل   (و)  

ــة الــيت خيضــع هلــا ســائر      ــة والتنظيمي ــنفس االلتزامــات القانوني األجســام  ومــن مث فهــي ختضــع ل
  ؛أو إخضاعها لقواعد وأنظمة خاصة الفضائية، ولذا ال ينبغي إفرادها عن غريها

ــيط إلدراج إدارة       (ز)   ــى التخطـ ــائي علـ ــروع فضـ ــل مشـ ــاحلرص يف كـ ــوا بـ أوصـ
  .دارة اجلوانب التقنية واإلداريةاجلوانب القانونية، إضافة إىل إ

  ركني يف الندوة:املشا فيما يتعلق بتخصيص الترددات والتنسيق، فإنَّ  -٧٩
الـدول األعضـاء ومشـغلي السـواتل الصـغرية مـدعوون إىل       أنَّ بـ  أحاطوا علمـاً   (أ)  

التقيد بلوائح الراديو الصادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت ذات الصـلة باسـتخدام نطاقـات        
  ؛تردد واإلخطارات بالنظم الصغريةال

  ؛ألغراض جتارية س خمصصاًاهلواة ليد إذاعات نطاق تردأنَّ ب أحاطوا علماً  (ب)  
الدول األعضاء واألوساط األكادميية مدعوة إىل اإلسهام بنشـاط  أنَّ استذكروا   (ج)  

بـاء يف قطـاع االتصـاالت الراديويـة باالحتـاد الـدويل        ٧يف الدراسات الـيت جتريهـا الفرقـة العاملـة     
ــة  خصــائص الســواتل  - ITU-R 254/7لالتصــاالت بشــأن الســواتل الصــغرية (الســؤال    البيكوي

)، وذلك مـن أجـل املشـاركة يف تبـادل اآلراء ويف عمليـة اختـاذ القـرار        احلاليةوالنانوية واملمارسة 
ي داخل االحتاد الدويل لالتصاالت، وهي الدارسات املزمع وضع صيغتها النهائية يف املـؤمتر العـامل  

 ؛)www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/rwp7b(انظر  ٢٠١٨لالتصاالت الراديوية عام 

ي الدول األعضاء مدعوة إىل املشاركة بنشاط أثناء املـؤمتر العـامل  أنَّ ب أحاطوا علماً  (د)  
 تشـرين الثـاين/   ٢٧إىل  ٢يف الفتـرة مـن    يف جنيـف، املزمع عقده  ٢٠١٥لالتصاالت الراديوية عام 

 ؛عامة املتعلقة باخلدمات الساتلية، يف خمتلف بنود اخلدمات ال٢٠١٥نوفمرب

اجلوانب التنظيميـة املتعلقـة بالسـواتل    املعنون "، ٧٥٧القرار أنَّ ب أحاطوا علماً  ) (ه  
، ينص على دعوة املؤمتر العاملي لالتصـاالت الراديويـة الثـامن عشـر     "النانوية والسواتل البيكوية

ضــرورة إجــراء تعــديالت علــى اإلجــراءات التنظيميــة املتعلقــة بإخطــار          إىل النظــر يف مــدى  
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من أجل تيسري نشـر وتشـغيل السـواتل النانويـة والسـواتل البيكويـة، واختـاذ         تليةالشبكات السا
  ؛هذا الصدد اإلجراءات املالئمة يف

ــا بــ    (و)   ــاطوا علم ــة ومشــغلي الســواتل      أنَّ أح ــدول األعضــاء واألوســاط األكادميي ال
إىل املشــاركة بنشــاط يف نــدوة االحتــاد الــدويل لالتصــاالت وحلقــة عملــه بشــأن القواعــد  مـدعوون 

إىل  ٢ مـن التنظيمية ونظم االتصاالت املتعلقة بالسواتل الصغرية، املزمع عقدمها يف براغ، يف الفتـرة  
  ؛)www.itu.int/en/ITU-R/space/workshops/2015-prague-small-sat (انظر ٢٠١٥آذار/مارس  ٤

اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء  أنَّ بــ أحــاطوا علمــاً  (ز)  
أنَّ ، بـ ٢٠١٤اخلارجي يف األغـراض السـلمية قـد طلبـت، يف دورـا الثالثـة واخلمسـني يف عـام         

بالتشاور مع االحتاد الـدويل لالتصـاالت، بوضـع نشـرة معلومـات بشـأن املسـائل        تقوم األمانة، 
ــرخيصذات الصــلة بالتســجيل   ــق      والت ــا يتعل ــرددات فيم وختفيــف احلطــام الفضــائي وإدارة الت

، لفائـدة اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الفضـاء الـيت تعتـزم تشـغيل         بالسواتل الصغرية والصغرية جداً
نيـة يف  ، وأن تعرض هذه النشرة علـى اللجنـة الفرعيـة القانو   اجد غريةسواتل صغرية وسواتل ص
  ؛دورا الرابعة واخلمسني

ــني األمــم املتحــدة واملكســيك     وبعــد أن اســتعر   -٨٠ ــدوة املشــتركة ب ض املشــاركون يف الن
  أنشطة مبادرة علوم الفضاء األساسية، فإم:

تكنولوجيــا الفضــاء أكــدوا اســتمرار األنشــطة يف إطــار برنــامج عمــل مبــادرة    (أ)  
  ؛A/AC.105/1005 من الوثيقة ٦٠و ٥٩األساسية، على النحو الوارد يف الفقرتني 

أشاروا إىل استمرار العمل بشأن مناهج تدريس هندسة الفضـاء وأوصـوا بـأن      (ب)  
يشــمل منــهاج التــدريس حماضــرات عــن خمتلــف جوانــب تطــوير الســواتل الصــغرية وإطالقهــا     

ملي، مبا يف ذلـك أفضـل املمارسـات املتعلقـة بتـدابري ختفيـف احلطـام        وتشغيلها واستخدامها الع
  ؛اخلارجي يف األمد البعيد الفضاءالفضائي من أجل استدامة أنشطة 

بــوا بعــرض جنــوب أفريقيــا استضــافةَ النــدوة املشــترك بــني األمــم املتحــدة   رح  (ج)  
  .٢٠١٥يا الفضاء األساسية يف عام وجنوب أفريقيا حول تكنولوج

م وفــد املكســيك بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون   أوصــى املشــاركون بــأن يقــد أخــرياً، و  -٨١
ــة يف دورــا لعــام    إيضــاحي الفضــاء اخلــارجي عرضــاً  ــة الفرعيــة العلميــة والتقني ــا إىل اللجن ا تقني

، مــن أجــل اســترعاء انتبــاه جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل  ٢٠١٥
ــذ  ــد الـ ــدور املتزايـ ــارجي     يالـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــغرية يف استكشـ ــواتل الصـ ــطة السـ ــه أنشـ تؤديـ
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 واستخدامه يف األغراض السلمية، مبا يف ذلك يف سبيل التوعية والتعليم وبناء القـدرات، فضـالً  
  .عن التطبيقات العملية، التجارية وغري التجارية

    
    االستنتاجات  -خامساً  

٨٢-  علوم الفضاء األساسية على بنـاء القـدرات يف   ز الندوة القادمة حول ر أن تركِّمن املقر
وقـد أبـدى ممثِّلـو مؤسسـات البلـدان التاليـة        .جمال تطوير تكنولوجيـا الفضـاء مـن أجـل أفريقيـا     

 اهتماماً باستضافة حلقة العمل اإلقليميـة بشـأن تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء األساسـية يف الفتـرة       
  .: الربازيل وتركيا والصني ومصر٢٠١٨-٢٠١٦

  


