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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واليابان حول السواتل     
  البىن والتكنولوجيات ر يُّتغ: نقلة نوعية: "النانوية

      "والقوى الفاعلة
      )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٣- ١٠ويا، اليابان، غنا(    

    مةمقدِّ  -الأو  
: الـيت كـان موضـوعها      املشتركة بـني األمـم املتحـدة واليابـان            السواتل النانوية  ندوة إنَّ  -١
ــة ن" ــة نوعي ــر: قل ــة   تغيُّ ــوى الفاعل ــات والق ــبىن والتكنولوجي ــن    "ال ــسلة م هــي األوىل ضــمن سل

املعنيـة  د يف املنـاطق  عق ُتمن املقّرر أنالندوات الدولية حول تطوير تكنولوجيا الفضاء األساسية  
. ي وغرب آسـيا      االقتصادية ألفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكاريب        هبا اللجان 

وهي استمرار لسلسلة من ثالث ندوات مشتركة بني األمم املتحـدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء                 
مـن  يف الفتـرة    لنمـسا،   قـدت يف غـراتس، ا     بشأن بـرامج الـسواتل الـصغرية عُ       ) اإليسا(األوروبية  
 الفـضاء األساسـية، وهـي       تكنولوجياوتندرج هذه الندوات ضمن مبادرة      . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩

مبادرة جيري تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية وهتـدف إىل دعـم بنـاء                 
ا الفـضائية  القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية والتشجيع على اسـتخدام التكنولوجيـ        

انظــر املوقــع (وتطبيقاهتــا يف األغــراض الــسلمية للفــضاء اخلــارجي ويف دعــم التنميــة املــستدامة    
  .)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.html: الشبكي

 ،م النــدوةَ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة وجامعــة طوكيــو  وقــد نظّــ  -٢
وديــوان م تنظيَمهــا االحتــاُد اجلــامعي للهندســة الفــضائية،  ودعــ. يــةكومــة الياباناحلبالنيابــة عــن 
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ــة ــة    رئاس ــة، ووزارة التربي ــصاالت، ووزارة اخلارجي ــة واالت ــوزراء، ووزارة الداخلي   والتعلــيم ال
ــصناعة       ــصاد والتجــارة وال ــا، ووزارة االقت ــوم والتكنولوجي ــة والرياضــة والعل ــةوالثقاف  باحلكوم

لـــشؤون املـــؤمترات ويـــا غويـــا، ومكتـــب ناغنـــة نا أيتـــشى، ومديمقاطعـــة، وحكومـــة يـــةاليابان
متـها األكادمييـة الدوليـة للمالحـة        وقد استفادت الندوة أيضا من املسامهات اليت قدّ       . والزيارات
 ومجعيــة اجليــل ومؤســسة ميتسوبيــشي للــصناعات الثقيلــة وشــركة ســانتوري القابــضةالفــضائية 

  .ا النظم الفضائيةبحوث تكنولوجيلاملقبل 
اإليــضاحية ص العــروض ويلخِّــ ذا التقريــر خلفيــة النــدوة وأهــدافها وبرناجمهــاويبــّين هــ  -٣

مة خالل اجللسات املواضيعية واحملاضرات اخلاصة وحلقات املناقشة والوثـائق والتوصـيات            املقدَّ
التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة     هـذا  وقـد أُعـّد    .  املشاركون واملالحظـات الـيت أبـدوها       مهاقدَّاليت  

شتركة بـني األمـم املتحـدة       الـثالث املـ   نـدوات   ال وينبغي أن ُيقرأ مقترنا بتقـارير        .٦٦/٧١العامة  
 فيمـا قـدت   ُعالـيت   بـشأن بـرامج الـسواتل الـصغرية         ) اإليـسا (والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية     

  ).A/AC.105/1005 وA/AC.105/983 وA/AC.105/966 (٢٠١١ و٢٠٠٩عامي بني 
    

    اخللفية واألهداف  - ألف  
مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف               منذ    -٤

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

ــيت حتقّقــت يف  ــسُّر     التطــورات ال ــادة تي ــد املاضــي إىل زي ــة خــالل العق  عــدة جمــاالت تكنولوجي
 ، ممـا مكَّـن أعـداداً      وإمكانيـة احلـصول عليهـا      مـن حيـث التكلفـة      الفضائية   االستعانة بالتطبيقات 

وتـدعم  . متزايدة من املستخدمني يف عدد متنامٍ من البلدان من االستفادة من األنشطة الفضائية            
ــل ســوا   ــصاالت ورصــد األرض واملالحــة، جمموعــة واســعة مــن    املعــدات الفــضائية، مث تل االت

 وضـع  اتج على حنو متزايد يف البنية التحتية العمومية مبا يـسهم يف عمليـ            َمالتطبيقات، وهي ُتدْ  
  . القرارات دعما للتنمية املستدامة بغية حتسني حياة الناسوصنعالسياسات 

ــن املمكــن اآلن     -٥ ــة وســوا  اســتحداثوأصــبح م ــدرات   ســواتل نانوي تل صــغرية ذات ق
متزايــدة ببنيــة حتتيــة وبتكلفــة جتعــل احلــصول عليهــا ممكنــا وميــسورا ملنظمــات مثــل املؤســسات 

وقــد أّدت املزايــا . األكادمييــة واملراكــز البحثيــة الــيت لــديها ميزانيــات حمــدودة ألنــشطة الفــضاء  
قـدرات األساسـية يف     العديدة اليت ميكن َجنُيها من تلـك األنـشطة إىل تزايـد االهتمـام بإرسـاء ال                

جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء، مبا يف ذلـك يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت اقتـصر دورهـا يف                      
  .السابق على استخدام التطبيقات الفضائية
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ويف ضوء تسارع وترية التقدُّم التكنولـوجي، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بتطـوير الـسواتل                   -٦
 يف  اسـتهلت  يف هذا اجملال،     القوى الفاعلة احلادة يف عدد     كيلوغراما، والزيادة    ٥٠-١من الفئة   

 الفـضاء األساسـية، يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات                تكنولوجيـا  مبادرةُ   ٢٠٠٩عام  
 حملّيـة وقيـام قاعـدة تكنولوجيـة مـستقلة، قـدر        نوىالفضائية، تنفيذا لواليته املتمثّلة يف حفز منو        

 األمم املتحـدة    مؤسساتلفضاء يف البلدان النامية، بالتعاون مع       املستطاع، يف جمال تكنولوجيا ا    
قـرار اجلمعيـة العامـة      ، وفـق املنـصوص عليـه يف         أو الدول األعضاء يف األمم املتحـدة      /األخرى و 

بــادرة بنــاء القــدرات يف ميــدان تكنولوجيــا الفــضاء األساســية مــع التركيــز  املوتــدعم . ٣٧/٩٠
ية والـسواتل الـصغرية وتطبيقاهتـا مـن أجـل اسـتخدام الفـضاء                على تطوير السواتل النانو    املبدئي

اخلارجي يف األغراض السلمية دعماً للتنمية املـستدامة والنظـر، بوجـه خـاص، يف مـسامهتها يف                  
حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة                  

وكـذلك األهـداف الـواردة يف خطـة تنفيـذ نتـائج             ) ٥٥/٢العامـة   قـرار اجلمعيـة     (بشأن األلفيـة    
  )٢(. وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة)١(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 الفـضاء األساسـية بتنظـيم ثـالث نـدوات مـشتركة بـني               تكنولوجيـا وقد بدأت مبـادرة       -٧
يف بـشأن بـرامج الـسواتل الـصغرية         ) اإليـسا (يـة   األمم املتحدة والنمسا ووكالـة الفـضاء األوروب       

وقـــد تناولـــت النـــدوة األوىل قـــضايا عامـــة تتـــصل ببنـــاء . ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ األعـــوام
 واخـتري للنـدوة   . القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء وأنـشطة تطـوير الـسواتل الـصغرية             

 النـدوة الثالثـة، فقـد ركّـزت         أمـا ". محوالت بـرامج الـسواتل الـصغرية      "وضوع الفرعي   املالثانية  
املـسائل التقنيـة واإلداريـة والتنظيميـة        : تنفيـذ بـرامج الـسواتل الـصغرية       "على املوضـوع الفرعـي      

  :فيما يلي، وتتمثل أهداف الندوة موضوع هذا التقرير "والقانونية
   هندسة النظم؛وُنهجرات التقنية وإدارة الربامج مناقشة آخر التطّو  )أ(  
 منــهج وضــع الــسواتل النانويــة يف التعلــيم الفــضائي والــشروع يف  تنــاول دور  )ب(  
   لألمم املتحدة بشأن اهلندسة الفضائية؛تعليمي

ــؤخرا حــول اجلوانــب     تقــدمي معلومــات عــن   )ج(   ــيت جــرت م ــشات ال ــة املناق  حال
  القانونية والتنظيمية املنطبقة على أنشطة السواتل النانوية؛

  .تشجيع التعاون بني املشاركني يف الندوةل اآلراءتوفري منتدى للمناقشة وتبادل   )د(  
  

                                                         
سبتمرب / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )1(  

  .، املرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي (٢٠٠٢
  .، املرفق١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
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    احلضور  - باء  
وقــع االختيــار علــى املــشاركني يف النــدوة علــى أســاس مــؤّهالهتم األكادمييــة وخــربهتم    -٨

ــرامج       ــذ ب ــا الفــضاء أو مــشاركتهم يف ختطــيط وتنفي ــة يف جمــال تطــوير تكنولوجي ــة املهني العملي
 وكاالت دولية أو وطنية أو منظمات غـري حكوميـة            حكومية أو  لدى هيئات لسواتل الصغرية   ل

  .خاصة ذات صلةأو مؤسسات حبثية أو أكادميية أو شركات 
ــدوة    -٩ ــسواتل    ٢٩٠وحــضر الن  مــن االختــصاصيني يف جمــال الفــضاء املعنــيني ببعثــات ال

امعـات وكيانـات أكادمييـة أخـرى ومؤسـسات          ج مؤسسات حكوميـة و    لدىالنانوية والصغرية   
أرمينيــا، أســتراليا، إكــوادور، أملانيــا، إندونيــسيا، :  واألربعــني التاليــةةن الثالثــ مــن البلــداخاصــة

، تركيـا، تـونس، اجلمهوريـة    تايلنـد ، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل، بلغاريـا،        يأنغوال، أوروغـوا  
  شـيلي، فريقيـا، سـنغافورة، الـسودان، الـسويد، سويـسرا،     أالتشيكية، مجهورية كوريا، جنـوب   

ــصني، ُع ــان،ال ــصر،        م ــا، م ــا، ليتواني ــدا، كيني ــام، كن ــت ن ــدا، فيي ــبني، فنلن ــسا، الفل ــا، فرن  غان
املكـسيك، اململكــة املتحـدة لربيطانيــا العظمـى وإيرلنــدا الـشمالية ، منغوليــا، النمـسا، نيجرييــا،      

  .اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
ون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة واالحتـاد           وشارك يف الندوة ممثّلون عن مكتب شـؤ         -١٠

  .الدويل لالتصاالت واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية
ــوال    -١١ ــواســُتخدمت أم ــدوة     صتهاخّص ــة الن ــشتركة يف رعاي ــم املتحــدة واجلهــات امل  األم

وطلبـت  .  وثالثـني مـشاركا    ةلتسديد تكاليف السفر جوا وبـدل اإلقامـة اليـومي والـسكن لثالثـ             
 مـذكرة خمتـصرة   ، تقـدمي     املطـالبني برعايـة كاملـة أو جزئيـة         ات الراعية من مجيع املـشاركني     اجله

كمـا  .  لبيـان مـؤهالهتم   النـدوة  دة يف الدعوة املوّجهة لتقدمي ورقات من أجـل        للشروط احملدّ وفقا  
  .نيقّدمت اجلهات الراعية أمواالً لتسديد تكاليف التنظيم احمللّي واملرافق الالزمة ونقل املشارك

    
    الربنامج  - جيم  

َوضَع برنامَج النـدوة مكتـُب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وجامعـة طوكيـو بالتعـاون مـع                      -١٢
 ممــثّلني عــن وكــاالت فــضاء وطنيــة  املــذكورةلجنــة الوضــّمت .  النــدوةاملعنيــة بربنــامجاللجنــة 

 تنظـيم   كما سامهت جلنة فخرية وجلنة تنظيمية حملّيـة يف        . ومنظمات دولية ومؤسسات أكادميية   
  .الندوة الناجح

لألفكـار املقّدمـة يف إطـار       النهائيـة   اإليضاحية  ومشل الربنامج جلسة افتتاحية والعروض        -١٣
 وثـالث  تقنيـة  البعثـات ومخـس جلـسات    من سلسلة مـسابقات أفكـار مـن أجـل     الثانية  املسابقة
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صة حلقـــات للمناقـــشة وحماضـــرتني خاصـــتني وجلـــسة للملـــصقات اإلعالنيـــة وجلـــسة خمّصـــ  
لهندســة الفــضائية ومناقــشات بــشأن املالحظــات   ل منــهج دراســي ســتهالل العمــل يف وضــع ال

  .والتوصيات تلتها مالحظات ختامية من املشاركني يف التنظيم
ــا يغطــي  ٦١رض مــا جمموعــه وخــالل جلــسة امللــصقات اإلعالنيــة، عـُـ    -١٤  ملــصقا إعالني

  . واسعة من املواضيع املتصلة بتطوير السواتل النانويةطائفة
 اخلمــس وكــل حلقــة مــن  التقنيــةم الرؤســاء املعينــون لكــل جلــسة مــن اجللــسات  دَّوقــ  -١٥

.  يف إعـداد هـذا التقريـر       مـن أجـل االسـتعانة هبـا       حلقات املناقشة الثالث تعليقاهتم ومالحظاهتم      
وميكــن االطّــالع علــى الربنــامج التفــصيلي واملعلومــات األساســية والوثــائق الكاملــة للعــروض     

  ).www.nanosat.jp(ص للندوة دَّمة أثناء الندوة يف موقع شبكي خمّصاإليضاحية املق
  اجلـوي   النـدوة إىل حـضور املعـرض الـدويل اليابـاين للفـضاء             يفعـي املـشاركون     كما دُ   -١٦

 ٢٠١٢أكتـــوبر /تـــشرين األول ١٤ إىل ٩ الفتـــرة مـــن يفويـــا غ عقـــد بناالـــذي، ٢٠١٢لعــام  
)www.japanaerospace.jp.(  
    

      برنامج الندوةص ملّخ  -ثانيا  
    اجللسة االفتتاحية  - ألف  

التعلــيم التربيـة و م ممثلـو كـل مـن جامعـة طوكيـو ووزارة      خـالل اجللـسة االفتتاحيـة قـدّ      -١٧
 باإلضـافة إىل رئـيس جلنـة اسـتخدام الفـضاء            اليابانيـة، والثقافة والرياضة والعلـوم والتكنولوجيـا       

ــة،اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية  م ممثّــل عــن مكتــب شــؤون الفــضاء   وقــدَّ.  كلمــات ترحيبي
 الفـضاء األساسـية، واسـتعرض الوقـائع      تكنولوجيـا اخلارجي عرضاً إيـضاحياً عـن حالـة مبـادرة           

  .البارزة يف الندوة وأهدافها والنتائج املتوّخاة منها وأنشطة متابعتها
    

     البعثاتمن أجلمسابقة أفكار   - باء  
سلسلة مـن املـسابقات ينظمهـا االحتـاد          عبارة عن     هي  البعثات من أجل مسابقة أفكار     -١٨

وأهــدافها هــي تــشجيع االســتغالل  . اجلــامعي للهندســة الفــضائية حتــت رعايــة جامعــة طوكيــو  
ــسواتل   ــة واملبتكــر لل ــدة     امليكروي ــوفري قــدرات أو خــدمات أو بيانــات مفي ــة مــن أجــل ت النانوي

قـد ُعِقـدت املـسابقة    و. واملسامهة يف بناء القـدرات يف جمـال علـوم الفـضاء وتطبيقاتـه وهندسـته               
 ثاين مـسابقة    واستهلت.  بلدا ٢٤ وشارك فيها    ٢٠١١مارس  / يف آذار  من هذه السلسلة  األوىل  

 النظـر يف األفكـار      ومتَّ. ٢٠١١أغسطس  / يف آب  ورقات بدعوة دولية لتقدمي     من هذه السلسلة  
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:  التـاليتني   كيلوغرامـا ضـمن الفئـتني      ٥٠لسواتل النانوية اليت تزن أقل من       ابشأن بعثات   املقّدمة  
  ". التجاريةأفكار بشأن البعثات ومنوذج األعمال"و" أفكار بشأن البعثات وتصميم السواتل"

مــت املــسابقة بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واألكادمييــة الدوليــة ونظّ  -١٩
ليتيكـل غـرافيكس،   اأن"وبـدعم مـن مجعيـة دعـم شـباب األكـادمييني وشـركة          للمالحة الفضائية   

 وفريــق اســتعراض دويل نــستون للــنظم الــساتلية وتــدريس العلــوم والتكنولوجيــا،  يسة برومؤســ
إقليميـة للتـرويج للمـسابقة      دراسـية   قـدت حلقـات     وُع.  بلـدا  ٣٣ فرادى مـن     ني إقليمي نيومنسق
أملانيـا وإسـبانيا    :  بالبلـدان التاليـة    ٢٠١٢أبريـل   / ونيـسان  ٢٠١١نـوفمرب   / بني تشرين الثـاين    فيما

ــل وبلجي ــا        والربازي ــاال وكيني ــا وغواتيم ــنغافورة وغان ــونس وس ــا وت ــريو وتركي ــا وب ــا وبلغاري ك
-مجهوريـــة(زويال  وليتوانيـــا واملكـــسيك وناميبيـــا ونيجرييـــا واململكـــة العربيـــة الـــسعودية وفـــن 

  . بلدا٣١ بشأن البعثات من فكرة ٧٢ومت تلقي ما جمموعه . واليابان) البوليفارية
 املشاركون الـذين وصـلوا إىل املرحلـة النهائيـة           عرض،  صة للمسابقة وخالل اجللسة املخصّ    -٢٠

 اعتمـادا   فكـرة مقّدمـة   وبعد تقييم كل    .  أفكارهم بشأن البعثات    من التصفيات   النهائية واملرحلة قبل 
وميكن االطالع على مزيـد     . عايري حمددة، اختار فريق االستعراض الدويل الفائزين يف كل فئة         معلى  

 الـشبكي مة بـشأن البعثـات وعلـى نتـائج املـسابقة مـن خـالل املوقـع                  من التفاصيل عن األفكار املقد    
ويتوقـع عقـد مـسابقة      ). www.spacemic.net: ( البعثات علـى العنـوان التـايل       من أجل ملسابقة أفكار   

  . يف املستقبل القريبيف إطار هذه السلسلةثالثة 
    

    التقنيةاجللسات   - جيم  
 االبتكـار   )ب(؛   السواتل وتقنياهتـا   بنية )أ(: عقدت جلسات فنية حول املواضيع التالية       -٢١

  ؛ لنانويـــةامليكرويـــة واتطبيقـــات الـــسواتل  و اســـتخدامات)ج(؛ يف عمليـــات تطـــوير الـــسواتل
ــة )د( وقــد اخــتريت العــروض  . اســتراتيجيات بنــاء القــدرات ) ه(؛  التوحيــد واملــسائل التنظيمي

مت  اخلالصـات الـيت قـدّ   مجيـع مت خالل هذه اجللسات بناء على اسـتعراض  اإليضاحية اليت قدّ 
ــدعوة لتقــدمي   ــدوةورقــات مــن أجــل اســتجابة لل ــائع    .  الن ــرز وق وفيمــا يلــي عــرض مــوجز ألب

  .اجللسات وما أثري فيها من نقاط املناقشة
    

     السواتل وتقنياهتابنية  - ١  
 بتكنولوجيات السواتل وتقنياهتا يف أنشطة البحث املتصلة        لبنيةصة  نظرت اجللسة املخصّ    -٢٢
زت األغلبيـة   ورقـة مت تقـدميها، ركّـ     ٣٠ومن بني ما يربو عـن       . واتل الصغرية وخطط البعثات   الس



 

V.12-57600 7 
 

A/AC.105/1032 

 تكـاليف   ختفـيض  بـالغ األمهيـة يف       وكالمها يعتـرب عـامالً    جميات،  االربالبىن و  تطوير   تكنولوجياعلى  
  .تطوير البعثات مع احلفاظ أيضا على مستوى عال من موثوقية البعثات

يــة بالــسواتل الــصغرية بــشكل متزايــد البحــوث علــى مكونــات   وجتــري األوســاط املعن  -٢٣
املــستخدمة علــى مــنت الــسواتل وهياكــل التركيــب جميــات مراقبــة الطــريان املفتوحــة املــصدر ابر

الــيت تتكــون مــن وحــدات مــستقلة يــتم الــربط بينــها مــن  ) plug-and-play(والتــشغيل الفــوري 
ستخدم تلـك املكونـات واهلياكـل       خالل واجهات بينيـة منطيـة، كمـا أخـذت تلـك األوسـاط تـ               

وقـد عرضـت املفـاهيم ذات الـصلة جامعـةُ طوكيـو اليابانيـة للعلـوم ومبـادرة                   . على حنـو متزايـد    
  .األملانية" املكعب املفتوح"

 تقنيـة (جميـات   ا الرب  سـالمة   اسـتراتيجية للتحقـق مـن      اليابانيـة  جامعـة واكايامـا      وعرضت  -٢٤
 مراقبـة  جميـات ابرمـن أجـل     ) اسوبية يف دائـرة التـشغيل     جميات واملعدات احل  احماكاة النماذج والرب  

  .أوضاع السواتل الصغرية
تـسمى تـشكيلة    عاليـة الـسرعة    بصرية انضباطية جامعة ستانفورد تكنولوجيا وعرضت  -٢٥

العــايل الــسرعة واملتعــدد األطيــاف  ) اجملــسامي(كيوبــسات التــصويرية للتــصوير االســتريوغرايف  
، وسوف تستخدم خالل بعثـة كيوبـسات القادمـة الـيت سـتتألف       )هيمارك(واملتكيف االستبانة   

ة للـصور  وخـالل االختبـارات األرضـية، مت حتقيـق حتـسينات لالسـتبانة الزاويَّـ       .  وحـدات ٣مـن  
  .ة حدود احليود البصريةبدرجة فاقت بشّد

ــة      وعــرض  -٢٦ ــدة ملراقب ــة فري ــا طريق ــضاء بليتواني ــا الف ــوم وتكنولوجي ــد عل  األوضــاع معه
 مـن نـوع     أحادي الوحدة  ساتل االرتكاس يف    التحكم يف  من أجل    اإلجهادسننات  باستخدام م 
ــ. كيوبــسات ــا مــن الطاقــة ل متطلباتــه املرتفعــة ومتثّ  جامعــة وأفــادت. مــا زال قائمــاًحتــديا تقني

 ومراقبتـها مـن أجـل سـاتل         األوضـاع  نظـام عـايل الدقـة لتحديـد          باسـتحداث طوكيو يف اليابان    
  . كيلوغراما٣٥البالغ وزنه " زمنيجا-نانو" القياسات الفلكية

  .QB50وعرضت مؤسسة احللول املبتكرة يف الفضاء اهلولندية حالة البعثة   -٢٧
    

     تطوير السواتلاتاالبتكار يف عملي  - ٢  
 اتصة لالبتكــار يف عمليــزت العــروض اإليــضاحية املقدمــة خــالل اجللــسة املخّصــركّــ  -٢٨

  .واالختبارات األرضيةها وعلى بيئة الفضاء تطوير السواتل على تصميم العمليات وحتليل
 تكلفــة مــشاريع  لتقــديراتجميــالرب معهــد كيوشــو للتكنولوجيــا يف اليابــان منوذجــا وعــرض  -٢٩

  . على تقنيات إدارة الطلب وحماكاة مونت كارلو وموثوقيتها بناًءوجداوهلا الزمنيةالسواتل النانوية 
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 مــن أجــل التــصميم متكــامالً اًتحــدة هنجــ جامعــة ســتراثكاليد يف اململكــة املوعرضــت  -٣٠
  . باالستناد إىل العمليات اليت تقوم هبا النظم الساتليةاألمثل للسواتل الصغرية

ونظر العرض اإليضاحي ملعهـد مانيبـال للتكنولوجيـا يف اهلنـد بـشأن املوثوقيـة اهليكليـة                    -٣١
 الـسواتل األكـرب علـى بعثـات         للسواتل النانوية يف مدى إمكانية تطبيـق املعـايري احملـددة ملـشاريع            

  .السواتل الصغرية
ــ  -٣٢ ــة وأكّـ ــك الدت جامعـ ــةبوليتكنيـ ــار   بواليـ ــدة دور معيـ ــات املتحـ ــا بالواليـ  كاليفورنيـ

، كمثــال وتقليـل تكلفتـها  أنـشطة تطـوير الـسواتل النانويـة     ب تيـسري االضـطالع   يف "كيوبـسات "
  .رأن ضيق اإلمكانيات ميكن أن يدفع إىل التحلي بروح االبتكاعلى 
مت خـالل   العـروض اإليـضاحية الـيت قـدّ    حتديداً يف املواضيع املشتركة التالية    وأُشري إىل   -٣٣

  :هذه اجللسة
الكلفـة واملوثوقيـة مفيـد يف التطـوير         وتقدير  استخدام التقنيات املناسبة لتحليل       )أ(  

  العملي للسواتل النانوية؛
 تطـوير الـسواتل   ء مبتطلبـات للوفامة بشكل مالئم  ميكن للمعايري القائمة املصمّ     )ب(  

   موثوقية البعثة؛تعزيزالنانوية أن تساهم يف 
غالبـاً  " كيوبـسات " القائمة، مثل معيـار  إلزام مصّممي البعثات بالتقيد باملعايري   )ج(  

ممكنـة  مـن قبـل      مـا كانـت لتعتـرب        للبعثات قدرات   يتيحإجياد حلول مبتكرة مما     ما يضطرهم إىل    
  ؛ة باحلجم والكتلة املتعلقالقيودبالنظر إىل 

تسمح القدرات واملوثوقية املتزايدة لألجهزة اإللكترونية االسـتهالكية املنتجـة            )د(  
مي البعثــات بابتكــار بعثــات ســواتل نانويــة متزايــدة القــدرات، مبــا يف ذلــك         باجلملــة ملــصمّ 

  .التطبيقات العملية
    

     والنانويةامليكرويةاستخدامات وتطبيقات السواتل   - ٣  
 داس الـوطين للتكنولوجيـا واإلدارة يف        بناراسـي  العـرض اإليـضاحي ملعهـد بـابو          َصلَخَّ  -٣٤

 والنانويـة يف البلـدان الناميـة       امليكرويـة الـة التكلفـة للـسواتل       اهلند بشأن التطبيقات الذكيـة والفعّ     
 واســعة مــن املنــافع الــيت ميكــن جنيهــا مــن بــرامج الــسواتل الــصغرية، ال ســيما بالنــسبة      طائفــة

  .ت البلدان الناميةالحتياجا
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 أنـشطة البحـث     نورمـال الـصينية    جامعة أنيانغ    عرضتومع التركيز على تطبيق حمدد،        -٣٥
  . الصينيةامليكروية السريع للصور املستمدة من بعثات السواتل بالدمجوالتطبيقات اخلاصة 

 /اتَسمْـ أُ حـول حالـة بعثـة         إيـضاحياً   اجلامعة الوطنية احلـرة باملكـسيك عرضـاً        وقدَّمت  -٣٦
  . ٢٠١٣ات سيتم إطالقه يف بداية عام َسْمأُدميو، وهو أول صاروخ من تشكيلة 

ــ  -٣٧ ــو  دَّوق ــة طوكي ــةمت جامع ــضاحياً عرضــاًالياباني ــشأن  حــول  إي ــّدم ب ــة التق  ســاتل حال
  ).٢-هودويو شي(امليكروي  السريع العلمي الدويلالتجارب 

    
     واملسائل التنظيمية)توحيد املقاييس(التقييس   - ٤  

 التخطـيط أو    الـيت دخلـت مرحلـة     يف ضوء العدد املتزايـد مـن بعثـات الـسواتل النانويـة                -٣٨
 منـــصات الـــسواتل ) مقـــاييستوحيـــد(  تقيـــيسالتنفيـــذ أو العمليـــات، تـــزداد أمهيـــة اعتبـــارات

ــار وممارســاهتما      ــات، وإجــراءات التطــوير واالختب ــهج اهلندســية اخلاصــة بالبعث ومكوناهتــا، والن
  .مسائل التنظيمية ذات الصلةوكذلك االمتثال لل

وتـشغيل   لتـصميم  الراديـوي وناقش ممثل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت اإلطـار التنظيمـي          -٣٩
ــسواتل ــّد. ال ــات     وش ــا وكــذلك واجب ــشمل حقوق ــار ي ــذا اإلط ــى أن ه ــد . د عل ــفق صت ُخصِّ

)  من لوائح الراديو الـصادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت             ٥املادة   (جمموعات من الترددات  
. وهــذا االســتخدام مــسجل يف الــسجل األساســي الــدويل للتــرددات. دة حمــّدراديويــةخلــدمات 

كمـا أُطلـع املـشاركون يف النـدوة         .  مـن لـوائح الراديـو خدمـة سـواتل اهلـواة            ٢٥وتعّرف املـادة    
 ٢٠١٢ عــن املــؤمتر العــاملي لالتــصاالت الراديويــة لعــام  الــصادر(COM6/10) 757علــى القــرار 

وقــد أتــاح االحتــاد الــدويل لالتــصاالت . بــشأن اجلوانــب التنظيميــة للــسواتل البيكويــة والنانويــة
 دعـم   جميـات اوبر عـن حلقـة العمـل يـضم معلومـات            اً حمـدَّثاً   مـدجم  اًرصـ قللمشاركني يف النـدوة     

  .تقدمي اإلخطاراتصحة مفيدة تساعد يف مجع البيانات والتحقق من 
 االختبـارات البيئيـة للـسواتل       تقيـيس  معهد كيوشـو للتكنولوجيـا حالـة مـشروع           وعرض  -٤٠

 ويبلـغ   السواتل النانويـة مرتفـع نـسبياً   فإن معّدل أعطالومن الناحية التارخيية، .  والنانوية البيكوية
ــة٥٢ ــد .  يف املائـ ــتهلوقـ ــشروع اسـ ــيس مـ ــسواتل ا تقيـ ــة للـ ــارات البيئيـ ــة  االختبـ ــتس(لنانويـ    )نـ

ــها           ــا وتكلفت ــى مزاياه ــاظ عل ــع احلف ــة م ــسواتل النانوي ــة ال ــى حتــسني موثوقي ــساعدة عل ــصد امل   ق
وهلذا الغـرض، مثـة حاجـة إىل طريقـة جديـدة للـتفكري يف االختبـارات                 . املنخفضة وسرعة إجنازها  

 للمـــــشروع الـــــشبكي يف املوقـــــع  نـــــتسوتـــــرد تفاصـــــيل أخـــــرى عـــــن مـــــشروع . البيئيـــــة
)http://cent.ele.kyutech.ac.jp/nets_web/nets_web.html(.  
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ــىن   -٤١ ــت ب ــشبكات وكان ــة  ال ــا البيني ــال    وواجهاهت ــدويل يف جم ــاون ال ــبة للتع ــربط  املناس ال
 مـن أجـل بعثـات الـسواتل الـصغرية موضـوع عـرض               وتـشغيلها  احملطـات األرضـية      الشبكي بني 

النانويـة مـن أجـل      ة و البيكويـ إيضاحي قدمته جامعة طوكيو حول دراسة منوذج عمل الـسواتل           
 واملـستقرة بأمهيـة خاصـة بالنـسبة     ةوتتسم شبكات احملطات األرضية املوثوقـ    . تشغيلبناء شبكة   

  . والتجاريةالعملياتيةلبعثات السواتل الصغرية 
وتناول العرض اإليضاحي ملركـز معـايري الفـضاء واالبتكـار يف الواليـات املتحـدة مـسألة            -٤٢

 عمليا بالنسبة اآلمنة نظم املدارات وذُكر أنَّ. ثات السواتل الصغريةختفيف احلطام الفضائي يف بع   
 الــسواتل الــصغرية للــسواتل الــصغرية الــيت تلــيب أغلــب احتياجــات البعثــات متــوفرة ومتاحــة وأنَّ  

  . ختفيف احلطام الفضائيعند مناقشة مسألةوعملياهتا ال ينبغي فصلها عن السواتل الكبرية 
    

    القدراتاستراتيجيات بناء   - ٥  
 األخرية األنشطة املتصلة ببناء القدرات يف جمال هندسـة الفـضاء            التقنيةتناولت اجللسة     -٤٣

  .ومشاريع السواتل الصغرية وبراجمها
ل حتــسني قــوة العمــل وتعزيزهــا يف الــصناعة الفــضائية بتايلنــد موضــوع عــرض    كَّوشــ  -٤٤

. فيـة والتكنولوجيـا الفـضائية يف تايلنـد         اجلغرا النظم املعلوماتية مه ممثل وكالة تطوير     إيضاحي قدّ 
 الـذي يهـدف إىل املـسامهة يف بنـاء القـدرات             جممع كرينوفيشن الفضائي  وختطط تايلند الفتتاح    

 اجملمــع مركــزا لتــشغيل الــسواتل، ومركــزا     يــضمويتوقــع أن .  الفــضائيةاتيف جمــال الــصناع 
ء ومرافـق للتجميـع واإلدمـاج    عىن بالفضاء ونظم املعلومات اجلغرافية ومتحفـا للفـضا      للتدريب يُ 
  . التجاريةومفرخة لألعمالواالختبار 

 يف األنــشطة الــشباب يف عــدة بلــدان مــن أجــل إشــراك جيــل  واســتخدمت املــسابقات  -٤٥
 مـن   املـستفادة  تصميم السواتل الكندية الدروس      حتديات إدارة    مجعية متدَّوق. املتعلقة بالفضاء 

  .لكندية سواتل نانوية باجلامعة ا لتصميممسابقة
عـن نتيجـة برنـامج التـدريب الثالــث     تقريـراً   االحتـاد اجلـامعي للهندسـة الفـضائية     مدَّوقـ   -٤٦

 بلـدا منـذ   ٢١ مـن  باًمتـدرِّ  ٣٠ من  فيه أكثر فقد شارك   . راً كانسات الذي انتهى مؤخّ    لقيادات
عـام   برنامج التدريب الرابع يف خريف       موسُينظَّ. ٢٠١١انعقاد برنامج التدريب األول يف عام       

  ).www.cltp.infoانظر  (٢٠١٣
بـرامج   إيـضاحية حـول      م ممـثال جامعـة القـاهرة وجامعـة إسـطنبول التقنيـة عروضـاً              دَّوق  -٤٧

وقـد اسـتفادت هـذه األنـشطة        .  على البحث والتطبيقات مبصر وتركيـا      القائمةالتعليم الفضائي   
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 كانـسات   قيـادات ب   البعثـات وبرنـامج تـدري      من أجـل  من الربامج الدولية، مثل مسابقة أفكار       
. وكذلك من األنشطة التعليمية الـيت يـضطلع هبـا املعهـد األمريكـي للمالحـة اجلويـة والفـضائية                   
ة وخلصت املناقشة إىل أن عمل املشروع التطبيقي والدراسات اخلاصة بالتـصميم عناصـر مهمّـ              

  .يف التعليم الفضائي
ــدِّد  - ٤٨ ــوم وتكنولو   وُش ــاء القــدرات يف جمــال عل ــة بن ــا الفــضاء مــن أجــل    علــى أمهي جي

املعهـد  مـه ممثـل      االبتكار والنمو االقتصادي الوطنيني يف العرض اإليضاحي الـذي قدّ          تنشيط
 يف جهـود التعـاون      املعهـد املـذكور   شارك  يـ و.  للمالحة اجلويـة والفـضاء     اإلندونيسيالوطين  

لـي  لتطـوير احمل الالزمـة ل  الفـضاء مـن أجـل اكتـساب القـدرات      ترتـاد الدويل مع البلدان الـيت      
  .لتكنولوجيا الفضاء

    
    حلقات املناقشة  - دال  

ــدُع  -٤٩ ــة   تق ــشة حــول املواضــيع التالي ــات مناق ــة    )أ(:  حلق ــة عالي ــة ضــمان موثوقي  كيفي
 التعلـيم الفـضائي الـدويل باسـتخدام         )ب(و ؛للبعثات دون رفـع التكلفـة وزيـادة وقـت التطـوير           

  .ي السواتل الصغرية واحلطام الفضائ)ج(و ؛السواتل النانوية
    

    كيفية ضمان موثوقية عالية للبعثات دون رفع التكلفة وزيادة وقت التطوير  - ١  
.  بعثـات الـسواتل    ُبـىن ث املشتركون يف حلقـة املناقـشة عـن جتـارهبم يف جمـال تطـوير                 حتدَّ  -٥٠

واتفقوا على أن السواتل النانوية أتاحت إمكانات لتطبيقات جديـدة يوجههـا املـستخدم النـهائي                
  . اجلديدة بتحسني أداء النظم باستمرارتوقد مسحت التكنولوجيا. سوى الفيزياءوال حتدها 

وتشمل ممارسات التطـوير اجليـدة التـصميم هبـوامش مناسـبة مـن أجـل املـساعدة علـى                      -٥١
ــات    ــة واســتخدام املكون ــل خمــاطر تعطّــ    ضــمان املوثوقي ــا يف الطــريان لتقلي ــيت ثبتــت كفاءهت  لال

اخنفضت بـشدة األعطـال      اجلديدة،   تومع ظهور التكنولوجيا  . ةنات النظم الفرعية احليوي   مكّو
 مـن الـصعب     ومع ذلك، فإن التغري السريع يف التكنولوجيا يعـين أيـضا أنَّ           .  للمكونات العرضية

ومـع ذلـك، ينبغـي    .  صـعباً  أمـراً املخـاطر وهكـذا أصـبح حتليـل      . إحـصائية للموثوقيـة   بناء مناذج   
ومـن بـني    . غية اإلعداد لتدابري التخفيف مـن املخـاطر        ب لألعطالاحلفاظ على التحليل الشجري     

 مــن املخــاطر ازدواجيــة املكونــات أو القــدرات، كمــا هــو الــشأن   التــدابري األخــرى للتخفيــف
 مــن أجــل تكــرار معــدات خمتلفــةاســتخدام مــن الناحيــة املثلــى،  ،ينبغــيو. داخــل التــشكيالت

  .ملعدات احلاسوبيةحتسباً لتعطل أنظمة االوظائف 
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ومـن شـأن احلـد      .  أنـشطة البحـث والتطـوير مثمـراً        يف اعُترب التعاون مع اجلامعات      وقد  -٥٢
البعثـة داخـل   أعمـال   يف املائـة مـن تنفيـذ    ٧٥من املقاولني من البـاطن واحلفـاظ علـى أكثـر مـن           

 بأفرقـة وقد أوصي بالعمـل    . الربناجميةبعثات  التعقد  من  أن يبسط إىل حد كبري      املعين هبا   الفريق  
  .البنيانمتماسكة و سةومتمرصغرية 
وينبغـي  .  أساسـي  مقـوم  التواصل األمثل والتفاعل املستمر بني أعضاء الفريق         واعُترب أنَّ   -٥٣

وهلـذا الغـرض،    . ال بـشكل فعَّـ    والتعريـف هبـا   اختاذ القرارات على أدىن مـستوى تنظيمـي ممكـن           
 م احلـد األمثـل مـن      السـتخدا ، مع بـذل كـل جهـد         وإدارهتاال لتتبع الوثائق    ينبغي تنفيذ نظام فعَّ   

  . اإلمكانوترشيد النفقات العامة بالصورة املثلى بقدرهياكل اإلدارة 
 بالنـسبة لبعثـات الـسواتل       تزايـد خاصـةً   ت ة خـدمات موثوقـ    املطالبة بتقدمي  وأُشري إىل أنَّ    -٥٤

ــة  ــة التجاري ــايل  . النانوي ــضروري بالت ــات  مراعــاةومــن ال ــصميم البعث ــة يف ت ــصرامة التجاري  -  ال
  . يكون مناسبا هلذا الغرضالقد يف هذا الشأن الطلبة  فتشغيل

    
    التعليم الفضائي الدويل باستخدام السواتل النانوية  - ٢  

ــة      -٥٥ ــة باعتبارهــا وســائل تعليمي نظــر املــشتركون يف حلقــة املناقــشة يف دور ســواتل الطلب
وبناؤهـا   سواتل صـغرية   استحداثوميكن  . عملية وكذلك بالنسبة للتدريب على هندسة النظم      

  .من سنتني إىل ثالث سنوات، يستمر عادة طاليبوإطالقها للطريان خالل برنامج 
، "UNISEC-International " مقترحاً بعنوان   ممثل االحتاد اجلامعي للهندسة الفضائية     وعرض  -٥٦

  االحتاد اجلامعي للهندسة الفضائية يف اليابـان       استخلصها والدروس اليت    اخلرباتوهو مقترح لتطبيق    
  . على بلدان ومنظمات أخرى هتتم بأنشطة اهلندسة الفضائية على مستوى اجلامعة

يف  مكونــات اســتحدثتة جامعــات  عــّدوأشــار املــشتركون يف حلقــة املناقــشة إىل أنَّ   -٥٧
  .أنشطتها املتعلقة بالسواتل الصغرية وهي تقوم حاليا بتوزيعها جتارياًإطار 
 برامج طويلة األمد مـن أجـل تـوفري درجـة عاليـة       ودعم بوضعواقُترح قيام احلكومات      -٥٨

ر فيهـا احلكومـة هـذا        الـيت ال تـوفّ     األحـوال ويف  . من االستقرار ألنشطة بناء القـدرات التعليميـة       
  . القائمة للحكوماتاألهدافالدعم، تبني أنه سيكون من املفيد توفيق الربامج التعليمية مع 

    
    السواتل الصغرية واحلطام الفضائي  - ٣  

 باســتعراض شــامل قــام بــه رئــيس جلنــة اســتخدام الفــضاء        احللقــةبــدأت مناقــشات    -٥٩
  .اخلارجي يف األغراض السلمية لألنشطة املتعلقة باحلطام الفضائي يف إطار هذه اللجنة



 

V.12-57600 13 
 

A/AC.105/1032 

 وعـدد  عـّدة ارتطامـات  وأشري إىل أن خطر احلطام الفضائي حقيقي وأنـه قـد مت توثيـق                -٦٠
 اخلطـر احلقيقـي لـيس نامجـا         كمـا أشـري إىل أنَّ     . شكل جيـد   ب حوادث التقارب اخلطري  كبري من   

يف كـثري  به  الـسواتل الـذي تـسبّ   يتشظّعن عدد السواتل يف املدار الذي ال يزال حمدودا بل عن            
 بــني احللــول ولــذا، فمــن. دة بالطاقــةفــة الــضغط أو املــزّونــات الــسواتل املكّي مكّومــن األحيــان

  .عمر تشغيلها السواتل عند هناية ختميدضائي الرئيسية للتخفيف من خماطر احلطام الف
وقد أظهر التحليل اإلحصائي أن العدد احلايل من الـسواتل الـصغرية الـيت يـتم إطالقهـا                    -٦١

تـدابري  اتبـاع    أنـه ينبغـي      خطـر االصـطدامات داخـل املـدار، إالّ        مـن    بشكل كـبري     يزيدسنويا ال   
سيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة         التنـ  جلنـة احلطام وفق ما توصي بـه       حمافظة للتخفيف من    

 واملبادئ التوجيهية الطوعيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت وضـعتها جلنـة                 )٣(باحلطام الفضائي 
  )٤(. يف األغراض السلميةاستخدام الفضاء اخلارجي

إخــراج ســاتل صــغري مــن   آليــات حمــددة لإلخــراج مــن املــدار وميكــن بــدون اســتعمال  -٦٢
عمـر   سـنة مـن هنايـة    ٢٥ خـالل  كـم  ٤٠٠ يقـل عـن   ن يـدور علـى ارتفـاع   مداره بأمان إذا كا 

لإلخراج من املدار بالنـسبة لالرتفاعـات املداريـة الـيت           خمتلفة   آليات   استحداثوجيري  . تشغيله
وفيما خيـص البعثـات الـيت تبلـغ ارتفاعـا مـداريا يتجـاوز               . كم ٨٠٠ و كم ٤٠٠تتراوح ما بني    

  .  من املدار خالل إطار زمين معقول من الصعب إخراج الساتلفإن، كم ٨٠٠
 اخلاصة بتخفيـف احلطـام الفـضائي ذات طـابع طـوعي             املبادئ التوجيهية  مجيع   ومع أنَّ   -٦٣

للمبـادئ  إثبات مراعـاهتم    ب صانعي السواتل    تلزمشري إىل أن عدة بلدان       أُ  فقد ،يف الوقت الراهن  
صدير بغيـة نقـل الـسواتل    لحصول علـى رخـصة تـ   ل اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي    التوجيهية

  . يف بلد آخرإىل موقع اإلطالق
    

    اصةاخلاضرات احمل  - هاء  
    تعزيز قدرات السواتل الصغرية  - ١  

 متثـل، مـع االخنفـاض الكـبري يف معـدالت           التـصنيع  اترات احلديثة يف عملي    التطوّ باتت  -٦٤
 كمـا    للموثوقية العالية،  يداملعيار اجلد يف السوق،   أعطال القطع الصغرى املنتجة جتارياً واملتاحة       

وقــد أظهــر . اقتــصاد الفــضاءر ، ُيغيِّــنتيجــة ارتفــاع حجــم اإلنتــاج، اخنفــاض تكلفــة الوحــدة أنَّ
 ينطبق أيضا على عامل النمو يف قدرات الـسواتل الـصغرية            "مور" قانون   التحليل اإلحصائي أنَّ  

                                                         
  )3( A/AC.105/C.1/L.260املرفق ،.  
  .، املرفق)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )4(  
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 معـّدل صة لرصـد األرض أو      كما هو الشأن بالنسبة لالستبانة األرضية للسواتل الصغرية املخصّ        
 دون عـائق سـوى      رات التقنيـة   أمـام التطـوّ    سـينفتح الـسبيل   وسـرعان مـا     .  البيانـات  ومنقل حجـ  

  .القيود الفيزيائية اليت قد حتد منها
ة املتمثلـة  عـه التجاريـ  ا الفـضائي وذر مركز سريير العرض اإليضاحي بقصة جناح    كَّوذَ  -٦٥

 يف  عامــاً مــن اخلــربة٣٠ار إىل أن لــدى املركــز يف شــركة ســريي للتكنولوجيــا الــساتلية، وأشــ 
ــصغرية، مشلــت    ــسواتل ال ــات ال ــة إطــالق  ٢٥تطــوير بعث ــات٩ باســتخدام عملي   إطــالق مركب

 املركـز  رهـا  بـشكل كـبري قـدرات بعثـات الـسواتل الـيت طوّ      زادتوخالل هذا الوقـت،     . خمتلفة
ن واإلرســال يف بدايــة صة للتخــزي البــسيطة املخّصــامليكرويــة وانطالقــا مــن الــسواتل .وشــركته

للتطبيقـات اخلاصـة باملـدارات األرضـية املنخفـضة واملـدارات       خمتلفـة  بعثـات  ب الثمانينيات مروراً 
ــسعى  األرضــية املتوســطة،   ــق إىل  اآلن أخــذت شــركة ســريي ت ــسواتل خربهتــا يف جمــال تطبي  ال

ــدار الثابـــت    ــواتل املـ ــصغرية علـــى سـ ــسبة لـــألرضالـ ــواتل وعلـــى بالنـ ــات  ات رادارسـ الفتحـ
إىل املرسـلة    وعلى البعثات االستكشافية والعلمية      االصطناعية ذات املدارات األرضية املنخفضة    

  .القمر واملّريخ
تكلفتــها تعيــق إىل حــد كــبري تطــوير عظــم وال تــزال حمدوديــة تــوافر فــرص اإلطــالق و  -٦٦

  .القالسواتل الصغرية واستغالهلا ويلزم عقد من الزمن على األقل لتوفري حلول جديدة لإلط
    

    فن وعلم هندسة النظم الفضائية  - ٢  
تناولت هـذه احملاضـرة اخلاصـة فـن وعلـم هندسـة الـنظم الفـضائية الـيت تـشمل الريـادة                         -٦٧

ويعمــل مهندســو الــنظم كحلقــة وصــل بــني املهندســني   ). العلــم(وإدارة الــنظم ) الفــن(التقنيــة 
لــنظم بــدور املايــسترو الــذي  دور مهندســي اوُشــبِّه. واملــصممني واملطــورين واجلهــات املــشغلة
 لقيـادة الفريـق للوصـول إىل    ويتمتـع باملهـارات الالزمـة   يعرف مـا جيـب أن يكـون عليـه اللحـن       

  .كما أن مهندس النظم هو املسؤول األخري عن إجناح املشروع. اللحن املطلوب
    

    جلسة املناهج التعليمية الفضائية  - واو  
 إنـشاء  خالل برناجمها للتطبيقات الفـضائية  ، دعمت األمم املتحدة من ١٩٨٨منذ عام     -٦٨

 إىل األمـم املتحـدة يف أفريقيـا وآسـيا           تنتـسب  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء       إقليميةمراكز  
 /www.unoosa.org/oosa/enانظـر (واحمليط اهلـادئ وأمريكـا الالتينيـة والكاريبــي وغـرب آسـيا       

SAP/centres/index.html .( ،ختتلــف جوانــب التعلــيمشــري إىل أن  أُوعنــد إنــشاء هــذه املراكــز 
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ى إىل اختالفــات ، ممــا أّد الواحـد  بـني األمــم وحـىت بــني املؤســسات داخـل البلــد    كــبرياًاختالفـاً 
  )٦(،)٥(.كبرية يف مناهج تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء من حيث احملتوى وطرائق العرض

 فــروعيف خمتلـف   منــاهج تعليميـة  للتـدريس، وضـعت  ولـضمان معيـار مقبـول مــشترك      -٦٩
-www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/education انظــــر(العلميــــة التطبيقــــات الفــــضائية  

curriculum.html .(   كما تستخدم املناهج التعليميـة     .  مناهج تعليمية إضافية   وضعوجيري حاليا
  .اإلقليميةمؤسسات أكادميية غري املراكز 

كنولوجيــا الفــضاء األساســية، ينــوي مكتــب ويف إطــار مبــادرة األمــم املتحــدة بــشأن ت  -٧٠
وسيـشمل هـذا    .  منهج تعليمي يتعلق هبندسة تكنولوجيا الفـضاء       وضعشؤون الفضاء اخلارجي    

 ومواد تعليمية مقترحة مـن أجـل دورة دراسـية علـى مـستوى الدراسـات                  منوذجياً املنهج مقرراً 
واحلافلــة ارة املــشاريع  مثــل هندســة الــنظم وتــصميم البعثــات وإد فروعــاً علميــةالعليــا، تــشمل 
  .لك املسائل القانونية ذات الصلة الفرعية وكذالساتلية والنظم

 يف ، اهلندســة الفــضائيةصني يفســني متخصِّــمدرِّن مــن وسيــساعد فريــق خــرباء، مكــوَّ   -٧١
ص ويــرد ملّخـــ . ٢٠١٥فربايــر  / حبلـــول شــهر شــباط  يكتمــل  ينبغــي أن  وضــع املنــهج الــذي   

ــعللمناقـــشات بـــشأن عمليـــة   ــافية يف املوقـــع   املوضـ : الـــشبكينـــهج وكـــذلك معلومـــات إضـ
www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.html.  

    
    مالحظات وتوصيات  - ثالثا  

  : يف الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واليابان حول السواتل النانويةنياملشارك نَّإ  -٧٢
 احلصول علـى نطـاق      دوا على أمهية بعثات السواتل الصغرية وحاجتها إىل       شّد  )أ(  

  ؛يدطيف الترّدالتردد ضمن 
أحـــاطوا علمـــا باحلاجـــة إىل إبـــالغ االحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت يف الوقـــت     )ب(  

  الت الضارة؛ب التدّخ لضمان جتّناملعتزمةاملناسب مبشاريع السواتل 

                                                         
  )5( Hans J. Haubold, “Education curricula of the UN-affiliated regional centres for space science and 

technology education”, Space Policy, vol. 19, No. 1 (2003), pp. 67-69.  
  )6( Hans J. Haubold, “Education curricula in space science and technology: the approach of the UN-

affiliated regional centres”, Space Policy, vol. 19, No. 3 (2003), pp. 221-223.  
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للمـؤمتر العـاملي لالتـصاالت الراديويـة      (COM6/10) 757أحاطوا علما بـالقرار    )ج(  
  بشأن اجلوانب التنظيمية للسواتل النانوية والبيكوية؛ ٢٠١٢لعام 

 آليـة   بإنـشاء النانويـة   و املعنية بالـسواتل الـصغرية       الدوليةأوصوا بقيام األوساط      )د(  
 يف الدراسـات الـيت سـيتم إعـدادها اسـتجابة      لتنـسيق مـسامهاهتا   فريـق عامـل   تكـوين مـن خـالل   

و االنـضمام إىل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت     من خالل إدارة كل منها أ (WRC-12) 757للقرار 
  . أكادميياًباعتبارها عضواً

  : املشاركنينَّكما أ  -٧٣
ــا باملناقـــشات اجلاريـــة بلجنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف     )أ(   أحـــاطوا علمـ

 يف  اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي       "املعنـون   األغراض السلمية يف إطار بند جدول األعمـال         
  بإنشاء فريق عامل يف إطار هذا البند من جدول األعمال؛و" األمد البعيد

 خـرباء ملناقـشة جوانـب معينـة مـن اسـتدامة أنـشطة               أفرقةأحاطوا علما بإنشاء      )ب(  
   يف إطار هذا الفريق العامل؛يف األمد البعيدالفضاء اخلارجي 

 أوصوا بقيام املشاركني يف أنـشطة الـسواتل الـصغرية باالتـصال مبمثلـي دوهلـم                 )ج(  
 مـصاحل األوسـاط املعنيـة بالـسواتل     مراعـاة  اخلرباء لـضمان     وأفرقةاألعضاء داخل الفريق العامل     

  .على الوجه الكايفالصغرية ومدخالهتا 
 بإنشاء فريـق عامـل هبـدف النظـر يف االلتزامـات التنظيميـة               كذلكوأوصى املشاركون     -٧٤

 تقـل   الـيت  والنانويـة والبيكويـة      رويـة امليكالـسواتل   ( لبعثـات الـسواتل الـصغرية         القائمة والقانونية
واملبـادئ  ، مثل تسجيل األجسام الفضائية وتنسيق التـرددات   ) كيلوغراما ٥٠عن  كتلتها اجلافة   

 اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي وتيسري نشرها واملسامهة مـن خـالل تـدابري مناسـبة                التوجيهية
  .غرية هلذه االلتزامات املعنية بالسواتل الصالدوائرأخرى يف ضمان امتثال أعضاء 

  :إنَّ املشاركنيفوأخريا   -٧٥
الـواردة يف    الفـضاء األساسـية      تكنولوجيـا دوا برنامج العمل احملّدث ملبـادرة       كَّأ  )أ(  
  ؛٦٠ و٥٩ ني، الفقرتA/AC.105/1005الوثيقة 

ندســة بــشأن وضــع املنــهج التعليمــي هل    وجدولــه الــزمين  العمــلأيــدوا هنــج    )ب(  
  .تكنولوجيا الفضاء
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    ستنتاجاتا  -عاراب  
، الـيت تعـد األوىل       السواتل النانوية املشتركة بـني األمـم املتحـدة واليابـان           ستعقب ندوةَ   -٧٦

املعنيـة   الفضاء األساسـية يف املنـاطق   تكنولوجيا يف إطار مبادرة ستعقدمن سلسلة الندوات اليت    
 والكاريبــي، وغـرب    االقتصادية ألفريقيا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأمريكـا الالتينيـة     هبا اللجان 

 بالتعــاون مــع حكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  ٢٠١٣ ُيزمــع عقــدها يف عــام آســيا، نــدوةٌ
أبـدى ممثّلـو مؤسـسات    قد و. يةكومة املكسيك احل بالتعاون مع    ٢٠١٤ يزمع عقدها عام     وندوةٌ

ضاء تطـوير تكنولوجيـا الفـ     بشأن  يف البلدان التايل ذكرها اهتماما باستضافة حلقة عمل إقليمية          
ـــزويال   : ٢٠١٦-٢٠١٥األساســية يف الفتــرة  ــا، فن ــة(تايلنــد، تــونس، جنــوب أفريقي -مجهوري

  .، كندا، مصر، اهلند)البوليفارية
 


