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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

 بني األمم املتحدة املشتَركةحلقة العمل احلادية عشرة  عنتقرير     
واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية بشأن تسخري السواتل الصغرية 

    خلدمة البلدان النامية
        )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨براغ، (    

      مةمقدِّ  -أوالً  
    اخللفية واألهداف  -ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
، يف مجلــة أمــور، باالضــطالع بــالتطوير والتــشييد  )اليونيــسبيس الثالــث(يف األغــراض الــسلمية 

الفـضائية احملليـة،    ك لطائفة من السواتل الصغرية اليت تتيح فرصاً لتنمية الصناعة           والتشغيل املشترَ 
ــيحية        ــروض التوضـ ــضائية والعـ ــاث الفـ ــراء األحبـ ــسري إجـ ــباً لتيـ ــشروعاً مناسـ ــار ذلـــك مـ باعتبـ

 وانبثقـت  )١(.ي االتـصاالت ورصـد األرض   وما يتصل بذلك من تطبيقات يف جمالَ   ،التكنولوجية
  وعمــالً)٢(. الــذي ُعقــد أثنــاء اليونيــسبيس الثالــث،توصــيات إضــافية مــن أنــشطة امللتقــى الــتقين

 لنطـاق   ا كـبري  ا مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة توسـيع             أجرىبتلك التوصيات،   
───────────────── 

  األغراض السلمية،تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف   )1(
  ، الفصل األول، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  ).ب (٣٢رفق، الفقرة ، امل١ القرار

  .رفق الثالثاملرجع نفسه، امل   )2(
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تعاونه القائم مع اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحـة الفـضائية واملعنيـة باسـتخدام         
 .السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية

 الـذي ُعقـد     ،لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية   وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة        -٢
ــقا، ١٩٩٩يف عــام  ــى أنَّتُّف ــدويل احلــادي واخلمــسني   عل ــؤمتر ال ــذي للمالحــة الفــضائية   امل  ال
 سـيتيح فرصـة   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦ إىل ٢ يف ريو دي جانريو، الربازيل، من     سيعقد

 املـؤمتر كـون  يكمـا اُتفـق علـى أن     .الالتينيـة مثالية السـتعراض حالـة الـربامج املنفّـذة يف أمريكـا         
 أن ُتــستخدم احلالــة يف أمريكــا الالتينيــة  علــى أمــام املــشاركني مــن املنــاطق األخــرى،  امفتوحــ

 من السواتل الـصغرية، وأن ُيـشكِّل        تفيدأن تس لبلدان النامية   ل  ميكن هبا  اليتكيفية  الكمثال على   
كة بـني األمـم      املـشترَ  وىلحلقـة العمـل األ    تـهاء   وبعـد ان   .ذلك املوضوع حمور املناقشة األساسـي     

املتحدة واألكادميية الدولية للمالحـة الفـضائية بـشأن تـسخري الـسواتل الـصغرية خلدمـة البلـدان                   
، الـيت ُعقـدت يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل،             )A/AC.105/745( جتربة أمريكا الالتينيـة      :النامية

 الــردود اإلجيابيــة الــيت وردت مــن املــشاركني  علــىوبنــاًء ،٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين األول٥يف 
 ذلـك  الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، تقـّرر أنَّ            من  و

النشاط املنتظم ينبغي أن يتواصل، مع التشديد على خمتلف جوانب املسألة وعلى االحتياجـات              
 . على حدةاملناطقاحملّددة لكل من 

ــة    -٣ ــّرت جلن ــا الثانيــة       وأق ــسلمية، يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال اســتخدام الف
ــة والنــدوات   ٢٠٠٩يف عــام املعقــودة واخلمــسني  ــدورات التدريبي ــامج حلقــات العمــل وال  برن

مــا بعــد،   ويف)٣(.٢٠١٠واملــؤمترات الــيت ســتعقد يف إطــار برنــامج التطبيقــات الفــضائية لعــام    
 . ٦٤/٨٦رها  يف قراج الربنامأقّرت اجلمعية العامة

، ووفقــا للتوصــيات الــصادرة عــن اليونيــسبيس  ٦٤/٨٦وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤
كة  املـشترَ   احلاديـة عـشرة    حلقـة العمـل    ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ بـراغ يف     الثالث، ُعقدت يف  

بــني األمــم املتحــدة واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية حــول الــسواتل الــصغرية يف خدمــة   
بالتــشارك بــني مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واألكادمييــة  ُنظِّمــت احللقــة و.  الناميــةالبلــدان

 .  للمالحة الفضائية احلادي والستنييف إطار املؤمتر الدويل، الدولية للمالحة الفضائية
    

───────────────── 
  .٨٣، الفقرة )A/64/20( ٢٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق )3(  
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    احلضور  -باء  
  أكثـر مــن أ مــن املـؤمتر العـاملي للفــضاء، وحـضرها   كانـت حلقـة العمــل جـزءا ال يتجـزّ      -٥

 أيـضا حلقـة العمـل       وا قـد حـضر    احلاضـرين ن  وكان العديد مـ    . املؤمتر شارك مسجل يف   م ١٠٠
 العامليـة  لـنُّظُم اكة بني األمم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية بـشأن تطبيقـات          املشتَر

 ٢٤لسواتل املالحة املستخدمة ملنفعة البـشرية وأغـراض التنميـة، الـيت ُعقـدت يف بـراغ، يـومي                    
 هــذهمت اجلهــات الراعيــة حللقــة العمــل وقــدَّ .)A/AC.105/984 (٢٠١٠ ســبتمرب/ أيلــول٢٥و

  .شاركني خمتارين من البلدان الناميةملدعما ماليا 
 حللقة العمل استعراض فوائـد بـرامج الـسواتل الـصغرية،       الرئيسيةوكان أحد األهداف      -٦

عـم البعثـات العلميـة      مع تشديد خاص على املسامهة الـيت ميكـن أن تقـّدمها تلـك الـسواتل يف د                 
 التركيــز علــى التعــاون الــدويل والتعلــيم وانــصبَّ .وبعثــات رصــد األرض وبعثــات االتــصاالت

وحضر حلقة العمل أيـضا عـدة مـشاركني         . فوائد تلك الربامج للبلدان النامية    على  والتدريب و 
حـرز أثنـاء   يف حلقات عمل سـابقة، أتـاحوا اسـتمرارية قّيمـة ومتكّنـوا مـن تقيـيم التقـّدم الـذي أُ            

  .انعقاد سلسلة حلقات العمل
    

    ُملخَّص العروض املُقدَّمة  -ثانياً  
 تتنــاول اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء لــصاحل إحــدى عــشرة ورقــة وُنوقــشت ُعرضــت  -٧

 الفـضائية، واستعرضـت     ج جنـاح متعلقـة بتطـوير الـربام        قـصص  الورقات   ومشلت. البلدان النامية 
 يف جمـال تكنولوجيـا      ل الصغرية، ووفَّرت إطـاراً لبنـاء القـدرات        التأثري االقتصادي لربامج السوات   

 . خيارات جديدة يف تلك التكنولوجياوأوضحت ، يف البلدان الناميةالسواتل الصغرية

اتل واستكـــشف العـــرض األول عمليـــة بنـــاء القـــدرات التكنولوجيـــة يف بـــرامج الـــسو  -٨
 تستخدمها بلدان نامية عديدة لتيـسري الـتعلُّم          اليت  االستراتيجيةَ َنيَّوَب اجلديدة يف البلدان النامية،   

وكــاالت قيــام  مــن آســيا وأفريقيــا علــى  أمثلــةًمدَّوقَــالتكنولــوجي احمللّــي َعْبــر التعــاون الــدويل، 
ــة الفــضاء يف  ــدان النامي ــدريب املهندســني    بالتعاقــد مــع  البل ــسواتل وت ــاء ال ــة لبن  شــركات أجنبي

 عـدداً متزايـداً مـن البلـدان ينتقـل مـن             الـراهن هـو أنَّ    الواقـع العـاملي      ذكـر العـرض أنَّ    و. لّينياحمل
 ذُكــر أنَّو .االســتهالك الــسليب خلــدمات الــسواتل إىل املــشاركة الفّعالــة يف األنــشطة الفــضائية  

 اإلمـارات العربيـة     فبلدان مثل  .حمليةساتلية   برامج   يعزز أو   ينشئبلدان يف كل قاّرة     ال املزيد من 
 لـديها بـرامج أكثـر        اليت بلدانال تنضّم إىل    نيجرييااملكسيك و و اوماليزي وجنوب أفريقيا  املتحدة

 هنـاك حتـديات     غـري أنَّ  . الـصني واهلنـد   و رسوخا، مثـل األرجنـتني والربازيـل ومجهوريـة كوريـا          
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أصيلة عديدة يف الشراكات األجنبية، تشمل عدم اتساق احلـوافز فيمـا بـني الـشركاء، والفـوارق                  
وأبـرَز العـرض أيـضاً كيـف تتـيح األدبيـات املتعلقـة بنقـل          .ومـات يف الثقافة واللغـة، وعيـوب املعل     

  .ع التدريبية الساتلية التعاونيةالتكنولوجيا والتعلُّم التكنولوجي وإدارة املشاريع فهم تلك املشاري
وناقش العرض الثاين التوجُّهات األخرية يف جمال تصميم السواتل الـصغرية واسـتخدامها             - ٩

ة بلدان نامية يف أفريقيـا والـشرق األوسـط وشـرق آسـيا أنتجـت               عدّ ذُكر أنَّ و .يف البلدان النامية  
ــ .عــدداً مــن ســواتل االستــشعار عــن ُبْعــد الــصغرية وأطلقتــها خــالل العقــد املاضــي   سم تلــك وتّت

ت لكـي ُتـستخدم يف التخطـيط        والـسمة الرئيـسية هـي أهنـا أُعـدَّ         . السواتل بعدة ِسمات مـشتَركة    
ــا الفــضاءاإلمنــائي وللوصــول إىل تكن ــسواتل اســتبانة    .ولوجي وكانــت للجيــل األول مــن تلــك ال

 . متـر ٢,٥ اجليل الثاين وصـل إىل اسـتبانة قـدرها          مترا، لكنَّ  ٣٠مكانية منخفضة نسبياً تبلغ حنو      
، نــشأت عــن كوهنــا أُعــدت  "متماثلــة"كمــا كانــت للمجموعــة األخــرية مــن الــسواتل تــصاميم   

الناميـة علـى تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا مـن خـالل              لتحقيق غرض متماثل هو تعرُّف البلـدان        
ــصغرية اخلاصــة برصــد األرض   ــسواتل ال ــرامج الفــضاء     .ال واجلانــب اآلخــر مــن جوانــب إقامــة ب

الوطنية يف البلدان الناميـة هـو بنـاء القاعـدة التكنولوجيـة لتـصنيع الـسواتل، وإنـشاء الـُبىن التحتيـة              
 من ذلك، تـشكيل جمموعـة مـستعملني قـادرين علـى             لتشغيل تلك السواتل واستخدامها، واألهمّ    

ونــاقش العــرض مــدى  .االســتفادة مــن البيانــات املــستمدَّة مــن الــسواتل خلدمــة التنميــة املــستدامة
حتقيــق تلــك األهــداف فيمــا يتعلــق بــسواتل خمتلفــة يف بلــدان خمتلفــة، وقــدَّم تفاصــيل عــن بعــض    

 .  اخلاصة باالستشعار عن ُبْعدجوانب االجتاهات األخرية يف تصميم السواتل الصغرية

هنـاك ممارسـة     وذُكـر أنَّ   ".كيوبـسات "امج  تعديل بر واستعرضت الورقة الثالثة منوذج       -١٠
، أي السواتل الـيت     صغريةالسواتل  الإنتاج    ممارسة هييف قطاع صناعة السواتل     جديدة   معيارية

ــا عــن    ــوغرام٥٠٠يقــل وزهن ــضاهي و  كيل ــدراهتا ُت ــدرات ســواتل أكــرب بكــ  ق  وذُكــر أنَّ .ثريق
كــثريا  تكاليفهــا أدىن ، ألنَّتــسبب االضــطراب الــسواتل الــصغرية ُوِصــفت بأهنــا تكنولوجيــا     

 علــى احتديــددت حلقـات عمــل ومــؤمترات ركَّــزت  وقــد ُعِقــ . تطوُّرهـا أســرع بكــثري ودورات
 كيلـوغرام دة مـن الـسواتل الـصغرية، بـوزن           فئة حمـدّ   وهناك . للسواتل الصغرية  املمكنةالقدرات  

حظيت باهتمـام   و تعليمية،   منصة يف البداية لتكون     اسُتحدثتكيوبسات،  وهي سواتل   واحد،  
 إىل املـدار    وأُطلـق قـد أُنـِتج     و . املـصلحة  ذات ة والصناعي ة واحلكومي ةاألكادميياجلهات  كبري من   

 جامعـة يف مجيـع أرجـاء    ١٠٠ أكثـر مـن     ويقـوم  .من سواتل كيوبسات   ٥٠اخلارجي أكثر من    
 جعـل   ا كيوبـسات حـد    لـسواتل  احملتَملـة    وبلغ إدراك القدرات   .كيوبساتسواتل  بتطوير  العامل  

كيوبـسات  سواتل  وميكـن لـ    . تسويق هـذه التكنولوجيـا جتاريـاً       يبدأ يف القطاع الصناعي اخلاص    
وقُدِّم يف العـرض أيـضاً       .زهاوأن تعزّ تكنولوجيا الفضاء   يف جمال    احمللية   إنشاء القدرات ر  أن تيسّ 
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مــن مــشاريع  ة املــستمّدعلومــات امل باالســتناد إىل املهتمــة،  البلــدان يــساعدأن  منــوذج ميكــن 
 يف إدارة   نـافع والعقبـات الـيت جيـب جتاوزهـا         علـى فهـم وتقـدير امل      ،  كيوبسات املاضـية والراهنـة    

  .مستقبالًالسواتل الصغرية ب اخلاصة هابراجم

 .البلــدان الناميـــة  الــسواتل الــصغرية الـــيت ُتنفِّــذها    بعثـــات الرابــع  العــرض واســتعرض    -١١
 إليـضاح الربازيلـي  ) NanoSat C-BR(يب آر -سـي نانوسـات  مـشروع الـساتل   واسُتخدم مثـال  

،  للغايــةلوصــول إىل الفــضاء َعْبــر بــرامج زهيــدة التكلفــة ل اميــةلبلــدان النالناشــئة أمــام االفــرص 
توجُّهـات  الالـصغرية، إىل جانـب     سواتل  ال لبناء   جتارية متاحة يف السوق   توافر مكوِّنات   يدعمها  

جلامعــات اهلــاّم يف ادور د علــى وُشــدِّ . التكنولوجيــابــشأن نقــلديــدة يف الــسياسات الدوليــة اجل
 اجلامعـات يف البلـدان الناميـة        غالبيـة   لـوِحظ أيـضاً أنَّ     الصغرية؛ بيـد أنـه    سواتل  الإعداد مشاريع   

، يب آر -سـي نانوسـات   اتل  الـس اعُتبِـر   و .الالزمـة تحتية  ال والبنيةؤهَّلة  امل هيئة التدريس  إىل   تفتقر
، مـشروع سـواتل      ومقيـاس جلرعـات اجلُزيئـات      لمغنطيسيةستشتمل محولته على مقياس ل    الذي  

 الغرفـة النظيفـة   دوالر، تـشمل تكلفـة       ٢٨٠ ٠٠٠، مبيزانية إمجالية أقـلّ مـن        قليل التكلفة للغاية  
 الربنـامج ناجحـاً      والعقبـات، اعُتبِـر    التـأّخر   حـاالت  وعلى الرغم من   .وحمطة التعقُّب واإلطالق  

 .  يف عملية بناء القدراتالكبرية مسامهته بسبب

ــامج التدريــ      -١٢ ــرض اخلــامس الربن ــاقش الع ــة   جليب ـون ــرلني التقني ــة ب ــساتل امع  اخلــاص بال
 برنـامج مـستدام    بنـاء وذُكـر أنَّ  . لبلدان الناميـة   يف اجلامعة ل   ُوضعالذي  و) TUBSAT (توبسات

 فـإنَّ   ومـن مثَّ   التكلفة معـاً؛  ولوقت  ب الكثري من ا   أن يتطلّ ته،  حدِّ ذا ميكن، يف    للسواتل الصغرية 
عـن شـريك ذي   تبحـث   أن تكون هلا سواتلها الصغرية اخلاصة هبا       ب املهتمة البلدان النامية    غالبية

 املاضـية، ظلَّـت بلـدان عديـدة     عـشرين  الـسنوات الـ وخـالل  . براجمهـا صـوغ خربة ليـساعدها يف    
يقدِّمها كبار مـورِّدي الـسواتل الـصغرية، ولكـن هـدف إعـداد               ات التقني لنقلتشارك يف برامج    

 .سـوى عـدد حمـدود مـن تلـك البلـدان        فعليـا    هبرامج وطنية مستدامة للسواتل الـصغرية مل حيقِّقـ        
لــدى مجيــع الوكــاالت  و .ي ناجحــاً جناحــاً بــاهراً  املقابــل، كــان برنــامج توبــسات التــدريب ويف 

 للـسواتل الـصغرية،   عاملةبرامج ) واملغربية واإلندونيسيةوكاالت الفضاء األملانية     (فيهالشريكة  
 حتـسني   ولزيـادة  . توبـسات  مـا ورثتـه مـن برنـامج        سواتل صـغرية مـستندة إىل        بنفسها قد بنت و

صناعة لــ ، أجـرت رابطــة بـرلني    يف جمــال نقـل التكنولوجيــا ربامج الـيت ُتقــدِّمها اجلامعـة  الــنتـائج  
 أكثـر مـن ســواها،   ات التقنيـ نقـل ح بعـض بـرامج   حتليـل أسـباب جنـا   إىل دف  هتـ الفـضاء دراسـة  

، حـدَّدت الدراسـة   و . يف ُنظُـم الـسواتل الـصغرية        املـستدام  بنـاء القـدرات   لوحتديد أفضل ممارسة    
د املراحـل،    متعـدّ  بـاع هنـج   تِّامثل  ،  ات التقني نقلهاّمة لنجاح برامج    عناصر  تزال جارية،    اليت ال 

كــلّ الــُبىن "تكــون   أن مفــادههنــجبــاع تِّا و،وســرعة التنفيــذ والوضــوح للعيــان أمــام اجلمهــور، 
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فريـق  و للزبـون قاعدة الصناعية   توفري تكنولوجيا ُتناسب ال   ، فضالً عن    " مشمولة الالزمةالتحتية  
 .لألعمال التجارية يدعم جناح الزبونمنوذج ووضع  للزبوناهلندسية يناسب القاعدة جم حب

 املتحدة واليابان بـشأن بنـاء        مبادرة مشتَركة جديدة بني األمم     وتناول العرض السادس    -١٣
تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية مـن خـالل التـدريب أثنـاء العمـل علـى                    جمال  القدرات يف   

 كـان معظـم تركيزهـا     البلدان النامية الـيت      ذُكر أنَّ و .واختبارها وبنائها يةنانوالسواتل  التصميم  
  هتـتم  أصـبحت نولوجيـا الفـضاء  و التطبيقات مـن تك يف املاضي على اجلوانب املوجَّهة حن  ينصّب  

ولـدعم   .لتطوير تكنولوجيا الفضاء األساسـية    الالزمة  لية  احملقدرات  الببناء  متزايدا  اآلن اهتماماً   
 أطلق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات         هذا التوجُّه، 

اعدة البلـدان الناميـة يف جهودهـا    س إىل مـ هتـدف الفضائية، مبادرة علوم الفضاء األساسية، الـيت      
اعُتبِـرت  وقد  . النانويةسواتل  ال من خالل برامج تطوير      وذلك أساسا بناء القدرات،   الرامية إىل   

ويف هـذا   . هامـة يف بنـاء القـدرات   ة مـسامه الطويلـة األمـد  فَُرص املـشاركة يف بـرامج الزمـاالت       
 عـن إطـالق     كنولوجيا اليابـاين  الصدد، أعلن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومعهد كيوشو للت        

ــة األمــدزمــاالتللبرنــامج جديــد  ــ يف تكنولوجيــات  الطويل ــةنانوالسواتل ال نيــل  إىل يفــضي، ي
 ا مبرحلـة قتـصاداهت الـيت متـر ا   لطلبة الدراسة العليا مـن البلـدان الناميـة والبلـدان           ،دكتوراهال درجة
" النانويـة سواتل  الـ الـدكتوراه يف تكنولوجيـات      درجـة   " برنامج زماالت    مدة وستكون .انتقالية

يف املعهــد يف  دراســتهم لزمالــة منحــة ااحلاصــلني علــى أوائــل أن يبــدأ عوُيتوقَّــ ثــالث ســنوات؛
 املُنـشأ  يـة نانوالسواتل الـ  اختبـار يعمل املـشاركون يف مركـز      سـ و .٢٠١١ أكتـوبر /تشرين األول 

لــسواتل املطلوبــة لمــن التجــارب البيئيــة حــديثاً يف حــَرم املعهــد، والــذي يــوفِّر جمموعــة كاملــة  
الـسواتل   خـربة املعهـد يف التنفيـذ النـاجح ملـشاريع             وبـسبب  .من فئة اخلمسني سـنتيمترا     يةنانوال

ــة ســيكون بالوســع تنفيــذ دورات  ، مباشــرة  يف حــَرم املعهــداالختبــارات وتــوافر مرافــق النانوي
  .ةوالبناء واالختبار تتسم بالكفاءمكثَّفة للبحث والتصميم 

 هد التكنولوجيا اهلنـدي يف بومبـاي       من مع  ُتعرضت يف الورقة السابعة خربة طالب     واس  -١٤
ي كـل   براثام هـو سـاتل يـؤدّ      اتل  والس ".براثام "وياتل امليكر  جمال هندسة وتكامل نظم الس     يف

 الوكالـة اهلنديـة ألحبـاث الفـضاء يف          ومن املقرر أن ُتطلقه    املعهد،   طالب بناه وظائف السواتل، 
ــام   الرُّ ــن عـ ــري مـ ــع األخـ ــو يف  .٢٠١٠بـ ــكل مكعَّـــب  وهـ ــلعهشـ ــم٢٦ ضـ ــزن ٣ سـ ــة ويـ    قرابـ
 الطـالب تثقيـف  " براثام "ة اليت سيقوم هبا الساتل الرباعياملهمةبيان ويشمل   .كيلوغرامات ١٠

الفضاء، وتطوير منوذج حتليق الـساتل      تكنولوجيا   يف جمال تكنولوجيا السواتل و     وهيئة التدريس 
ــدار  ــه إىل امل ــاس  وإطالق ــوع اخلــارجي، وقي ــدَّات جمم ــأيِّن   ع ــالف اجلــوّي املت ــات الغ  ، إلكترون

أوضـح العـرض بالتفـصيل اخلطـوات     و . من اجلامعات األخرى يف َمهّمة الساتل     طالبوإشراك  
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ــذة  ــاظاملتَّخـ ــدرة  لالحتفـ ــوزن والقـ ــات للـ ــات، مبيزانيـ ــح والبيانـ ــا أوضـ ــساق كمـ ــاج مـ  اإلدمـ
واإلدمــاج املــستخَدمة يف مــشروع  م هندســة الــنظهيم  ُتــشكِّل مفــاوُيتــوخَّى أن .واســتراتيجيته

 . يف العامل بأسرهالطالب قيِّمة ملشاريع سواتل مرتكزات براثام

ذه طـالب كليـة اهلندسـة    وركَّز العرض التايل على مـشروع الـسواتل امليكرويـة الـذي ينفّـ               -١٥
ــسات، ســيكون أول ســ       ــوع كيوب ــاء ســاتل مــن ن ــة بغــرض بن اتل يف جامعــة أوروغــواي احلكومي

ــ) LAI" (الي"وهــذا املــشروع املُــسمَّى  . ألوروغــواي ه إىل الطلبــة اجلــامعيني إلشــراكهم يف  موجَّ
ل ويتمثّـ  .أنشطة تقتضي االبتكار واملسؤولية والتفكري العلمي والبحث املكثَّف يف بيئة فريـق مهنيـة             

ثـالث  وهنـاك   .هدف آخر طويل األمـد للمـشروع يف تعـديل منهجيـة التـدريس يف كليـة اهلندسـة        
وكانت أربع جمموعات منهم قـد عملـت يف          جمموعات من الطالب يعملون على تصميم الساتل؛      

املرحلــة األوليــة مــن املــشروع، الــيت مشلــت إطــالق بالونــات مملــوءة بــاهليليوم إىل الغــالف اجلــوّي    
 .العلوّي بغية إجراء جتارب على ارتفاع عالٍ، واكتساب اخلربات الالزمة لبناء الـساتل كيوبـسات              

ما تعمـل يف نظـام القـدرة يف الـساتل، الـذي سـيعتمد علـى األلـواح                   وكانت أكثـر اجملموعـات تقـدّ      
وكانـت تلـك اجملموعــة مـسؤولة أيـضاً عـن إجــراء حتليـل حـراري للـساتل كيوبــسات،          .الشمـسية 

االقتران النـاجم عـن جـسيِّم    "فضالً عن تطوير احلماية لألنظمة الفرعية املختلفة ضّد ظاهرة ُتسمَّى       
وهنـاك جمموعـة أخـرى       .، اليت حتدث عندما يصطدم ُجَسيم ذو طاقة عالية بأحـد األجهـزة            "وحيد

من الطالب مسؤولة عن نظام حتديد ارتفاع الساتل ومراقبتـه، بينمـا تعمـل جمموعـة ثالثـة يف نظـام                     
ذا ر بعـد مـا    ومل يقرّ  .٢٠١٢وُيعتزم اختبار الساتل كيوبسات بغية إطالقه يف عام          .القياس عن ُبعد  

 .ولكن هناك عدة خيارات قيد النظرستكون احلمولة، 

واستعرض العرض التاسـع برنـامج الفـضاء اخلـاص بـبريو، وال سـّيما جهـود البلـد املتعلقـة                -١٦
وتنفَّذ األنـشطة املتـصلة بالفـضاء مبـشاركة مؤسـسات حكوميـة              .بتطوير مشاريع السواتل الصغرية   

 تركَّـزت جهـود مهندسـي بـريو علـى           ٢٠٠٩ ومنـذ عـام      .وحبثية وتعليمية يف بريو وبالتعاون معهـا      
اللجنــة الوطنيــة عملــت و . التركيــز علــى امــتالك ســاتل رصــد األرضمــعإنــشاء بــرامج الــسواتل، 

ووزارة الـدفاع علـى مواصـلة تطـوير مـشاريع      ) كونيـدا  (للبحث والتطوير يف جمال الفـضاء اجلـوي   
رز بإنـشاء املركـز الـوطين لعمليـات التـصوير          قت كونيدا أول إجناز با    وحقّ .الفضاء اجلوي يف البلد   

د مؤسسات وطنية خمتلفة باملعلومات الساتلية الالزمة للزراعة، والتعدين، ومنـع      الساتلي، الذي يزوّ  
الكوارث، والدفاع واألمن الوطين، ومحاية البيئة، واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعيـة، وتـدريب             

") البيكـوي ("اول العـرض أيـضاً مـشروع الـساتل البـالغ الـصغر              وتن .املوارد البشرية، يف مجلة أمور    
)picosatellite (              الذي نفَّذه مركز تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف اجلامعـة الوطنيـة للهندسـة

، إىل تكنولوجيا سواتل كيوبسات،     )CHASQUI" (تشاسكوي"ويستند الساتل، املسمَّى    . يف ليما 
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   :األهـــداف الرئيـــسية ملــشروع الـــساتل البيكـــوي هـــي التاليـــة و .٢٠١١ويعتــزم إطالقـــه يف عـــام  
القيــام باإليــضاح العملــي التكنولــوجي ملكوِّنــات ســاتلية ) ب( تثقيــف طلبــة بــريو ومهندســيها؛) أ(

تعزيـز التعـاون مـع الـشركاء     ) ج( وجهاَزي تصوير مـن ُصـنع حملـّي والتحقُّـق منـها أثنـاء التحليـق؛              
معة الكاثوليكية البابوية يف بريو، اليت تطـوِّر وتـبين سـاتال بيكويـا              وتضطلع اجلا  .الوطنيني والدوليني 

ويستند هذا الـساتل     ).PUCPSAT" (بوكبسات"خاصاً هبا ألغراض تعليمية، مشروعاً آخر ُيدعى        
وَمهمَّة هذا املـشروع هـي اإليـضاح العملـي للتكنولوجيـا بغيـة               .أيضاً إىل معايري سواتل كيوبسات    

والــيت " إس" العاملــة علــى نطــاق التــردد  ذات الطاقــة املنخفــضةتِّــصاالت إثبــات قــدرات ُنظُــم اال 
  . صنعتها اجلامعة بنفسها

وُعرِضت يف الورقة العاشرة برامج الفضاء اجلوي األكادمييـة اجلاريـة يف جامعـة املكـسيك         -١٧
يـاً  بيـد أنـه توجـد حال       وكانـت اجلامعـة تعمـل يف مـشاريع فـضائية منـذ سـنوات؛               .الوطنية املـستقلّة  

حتديات جديدة فيما يتعلق بصوغ املزيد من املـشاريع يف ميـدان الفـضاء اجلـوي، مـن بينـها إعـداد                      
 .برامج أكادميية جديدة، وتأسيس شبكة داخلية للبحث والتطوير، وتصميم منـصة سـاتلية جديـدة            

رة القـد تعزيـز   وستساعد تلك املشاريع على تكوين جمموعة مـن البـاحثني ذوي اخلـربة يف امليـدان و                
وبـّين العـرض عمليـات اإلدمـاج         .على اقتراح وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير مع شركاء دولـيني         

اخلاصـــة مبنـــصة الـــسواتل املكـــسيكية، وصـــوغ الـــربامج األكادمييـــة، وتأســـيس الـــشبكة اجلامعيـــة  
وتـضطلع بـدعم املـشاريع جمموعـة مـن           .لتكنولوجيا الفضاء، يف جامعة املكسيك الوطنيـة املـستقلّة        

تخصــصني يف خمتلــف اجملــاالت، مــن بينــهم مهندســون وجيوفيزيــائيون وجغرافيــون ومــستعملون  امل
وتصميم منصَّات الـسواتل هـو جمـال التركيـز الرئيـسي للمجموعـة،               .آخرون للتكنولوجيا الساتلية  

 CONDOR(املــشترك بــني اجلامعــة ومعهــد موســكو للطــريان " كونــدور"الــيت تعمــل يف مــشروع 

UNAM-MAI.(  عمليــة تطــوير املكوِّنــات والــُنظُم للمنــصَّة الــساتلية يف إجيــاد جمــاالت        وُتــسهم
وقد أنـشئت   .لألحباث ويف تعزيز التعاون األكادميي والعلمي الدويل يف مشاريع تكنولوجيا الفضاء    

للطالب على املستوى اجلامعي ومستوى الدراسات العليا يف جمـال اهلندسـة بـرامج أكادمييـة تـدعم       
وكُــرِّس جهــد قــوّي إلقامــة صــالت تعــاون أو شــراكات مــع خمتلــف      .سواتلمــشاريع تطــوير الــ 

ومـن خـالل هـذه األنـشطة، تعـزز اجلامعـة البحـوث يف جمـال تكنولوجيـا                   .املؤسسات والصناعات 
  .الفضاء وتدعم تشكيل األفرقة البحثية املتخصصة العاملة يف جمال الفضاء اجلوّي

ــاول  -١٨ ــسواتل   وتنـ ــامج الـ ــري برنـ ــرض األخـ ــ العـ ــد   ةاجلامعيـ ــؤخراً املعهـ ــه مـ ــذي أطلقـ  الـ
 هندســة الدراســية يفوكــان املعهــد قــد بــدأ دورتــه  .التكنولــوجي للمالحــة اجلويــة يف الربازيــل

 يهـدف إىل إرسـاء األسـاس    علـى مراحـل   بصفتها برناجماً ٢٠١٠مارس /وّي يف آذارالفضاء اجل 
مفهـوم  بوضـع   اسـي صـف در  يف كـل   وسـيقوم الطـالب    .لصناعة فضائية مـستدامة يف الربازيـل      
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أ مـن منـهاج      ذلـك جـزءاً ال يتجـزّ       باعتبـار تنفيـذه وتـشغيله،     تـصميمه و   و ساتل ميكرويٍّ واحـد   
 وسـُيطلَق الـساتل يف   "إيتاسات" مشروع الساتل امليكروّي    سُينجز،  ويف املرحلة األوىل   .الدورة
ــارا إلطــالق  ٢٠١٢عــام  ــة وســتكون املَ . يف الربازيــل املركبــات الفــضائية مــن مركــز الكنت همَّ

منــصات مجــع مجــع بيانــات األرصــاد اجلويــة والبيانــات البيئيــة مــن  هــي الرئيــسية هلــذا الــساتل 
وســتكون املبــادئ  . املنتــشرة علــى امتــداد أراضــي الربازيــل ومياههــا احمليطيــة اإلقليميــةالبيانــات

ون جيــب أن يكــ )أ( : التــابع للمعهــد كمــا يلــي اجلامعيــة البيكويــةاتل والتوجيهيــة لربنــامج الــس
وُيـصمِّموه وُينفِّـذوه وُيـشغِّلوه ضـمن اإلطـار          تصُّوره   الطلبة   يضعالساتل بسيطاً مبا يكفي لكي      

ــة، أي    ــدورهتم التعليمي ــزمين ل ــالث ســنوات؛ خــالل ال ــاتله    صــيطــوِّر )ب( ث فُّ كــل ســنة س
 ؛٢٠١٢ سـاتل واحـد لكـل صـفٍّ بـدءاً مـن عـام                أن يكـون هنـاك     وُيعتزم به،   البيكوّي اخلاص 

ألول ساتلَني، لتحـلّ حملَّهمـا يف مـا بعـد منـصَّة      " كيوبسات " سواتلر استرياد منصَّات  َتقرَّ) ج(
ينبغـي أن تكـون تكلفـة إنتـاج الـساتل البيكـوّي اجلـامعّي أقـلّ          )د( قياسياً منَتجة حملّيـاً؛   موحَّدة  

ــن  ــن    ١٠٠ ٠٠٠مـ ــية عـ ــة األرضـ ــة احملطـ ــد تكلفـ ــيتّم  دوالر؛ ١٠ ٠٠٠دوالر، وأالّ تزيـ وسـ
 حبـوث املـشروع؛   ُيديرها مباشـرة منـسِّق      سـ ، و للبحـوث  مـنح  بصفة هذه األموال    احلصول على 

كـل  املـشاركني يف     مـن أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني          ينبغي أن يتلقَّى كل مشروع الدعم      )هـ(
  .تشغيلهمرحلة من دورة ُعْمر املشروع، من حتديد َمهمَّته إىل 

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  

 مــن كــبرية للغايــة البلــدان الناميــة ميكــن أن جتــين فوائــد   العمــل جبــالء أنَّأثبتــت حلقــة  -١٩
  .فضائية من خالل برامج السواتل الصغريةالنشطة باأل األخذ
 اليونيـسبيس   مهاقـدَّ  جيـري تنفيـذ التوصـيات الـيت          كيـف وأوضحت حلقة العمل أيـضا        -٢٠

ذه إسـهاما هامـا يف نـشر        واعُتـربت سلـسلة حلقـات العمـل هـ          .حلقات العمل السابقة  والثالث  
  .الوعي يف البلدان النامية

 يف  أقـصى حـد   إىل  مفيـدة   الـسواتل الـصغرية     أن بـرامج     بـ  أحاطت حلقـة العمـل علمـاً      و  -٢١
  . البلدان النامية يفامعاتاجلي التعليم والتدريب، وخصوصا يف جمالَ
ــرزت العــروض املقدَّ   -٢٢ ــة العمــل  وأب ــة يف حلق ــسواتل اكــون تميكــن أن مــدى  إىل أيِّم ل

مت معلومـات عـن     دِّوقُـ  .ة يف معاجلة املشاكل الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية        الفّعالصغرية  
 ، الطبيعيـة   الكـوارث  آثـار  ختفيـف    ها بينـ   مـن  ما يف جمـاالت   ، وال سيّ  فوائد بالفعل   قَّقتحبرامج  
  . وتطوير الُبىن التحتية،والزراعة
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مت ســابقا واســتكملوها، دِّّالتوصــيات الــيت قُــ ثون واملــشاركون تأكيــد وأعــاد املتحــّد  -٢٣
 :اصة ما يليخبو

م فوائد اقتـصادية مـستدامة      قدِّ على أمهية التركيز على التطبيقات اليت تُ       شدَّدوا  )أ(  
 إتاحة أقصى الفوائد االقتصادية واالجتماعيـة لـسكان تلـك البلـدان،             ومن أجل  .لبلدان النامية ل
  االستمرارية واالستدامة؛وصي بإنشاء الربامج بطريقة تكفلأُُ

 بـربامج رصـد األرض لـصاحل البلـدان          التزايد، والدائم   ،د على االهتمام املستمر   ُشدِّ  )ب(  
 ؛ إدارة الكوارث الطبيعيةصوب وفوائد جهود التعاون الدويل، مبا يف ذلك اجلهود املوّجهة ،النامية

ساب علـــوم  م املـــشاركون بفوائـــد بـــرامج الـــسواتل الـــصغرية يف اكتـــ     ســـلَّّ  )ج(  
 وما يرتبط بذلك من تكوين قاعـدة معرفيـة وقـدرات         ،وتكنولوجيا الفضاء وتطويرها وتطبيقها   

  ال يتجــّزأ مــن أيِّولــذلك جــرى التــشديد علــى أن تكــون األنــشطة الفــضائية جــزءاً   .صــناعية
  بناء القدرات؛ القتناء التكنولوجيا وتطويرها وسمكّربرنامج وطين 

ــصوب  )د(   ــشاركون  است ــساامل ــات م ــأنَّ   مهة الطــالب يف حلق ــلّموا ب ــل، وس  العم
عالمـة واضـحة علـى تزايـد        هـو   اهتمام الطالب واملهنـيني الـشباب مبوضـوع الـسواتل الـصغرية             

بـصفته أداة    ،ور اجلامعـات يف تطـوير القـدرات الفـضائية         د علـى دَ   دِّوشُـ  .الوعي لدى اجلمهـور   
 أُوصـي بـأن يـسلّم كـل بلـد           ،ولـذلك  .البلـدان الناميـة    لتطوير املوجودات الفـضائية يف       ُمحتَملة

 تلــك املوجــودات يف التعلــيم، وباحلاجــة إىل إدراج علــوم  يــهتؤّدبأمهيــة الــدور الــذي ميكــن أن  
وتكنولوجيا الفضاء يف املناهج التعليمية، وبالدور الرئيـسي الـذي ميكـن أن تقـوم بـه اجلامعـات          

  .وطنيةالفضائية ال اخلططيف تنفيذ 
ــشاركون عشــدَّ  )ه(   ــور وصــ     د امل ــدى اجلمه ــوعي ل ــادة ال ــى احلاجــة إىل زي  عينال

 أنـه ينبغـي أن ينظـر كـل بلـد أو       ورأوا .القرارات بالفوائد املمكنة لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء     
 كـون بـالغ  ي ميكـن أن  ذلـك  أدىن من القدرات الفـضائية، ألن  جمموعة من البلدان يف حتقيق حدٍّ    

قتــصادية، فـضال عــن تعزيــز صـحة الــسكان ونوعيــة    اال- يف تعزيــز التنميـة االجتماعيــة  الفائـدة 
فـيمكن   منظمة أو وكالـة مكّرسـة هلـذا الغـرض      أنه إذا وجدتيف هذا الصدد،  رأوا،  و. حياهتم

  .ا وتنفيذهةفضائيالربامج الأن تقوم بدور هام يف صوغ 
  


