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االستعمال الرجاء إعادة  *0988209*

hgv 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا     
  ووكالة الفضاء األوروبية حول استخدام برامج السواتل الصغرية 

      يف أغراض التنمية املستدامة
      )٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١- ٨غراتس، النمسا، (    

    مقّدمة  -أوال  
، يشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة وحكومة ١٩٩٤منذ عام   - ١

. النمسا ووكالة الفضاء األوروبية يف تنظيم ندوات عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما
وقد تناولت تلك الندوات، املعقودة يف غراتس، النمسا، جمموعة واسعة من املواضيع، من 

ة واالجتماعية اليت تعود هبا أنشطة الفضاء على البلدان النامية وتعاون بينها الفوائد االقتصادي
واملعلومات . الصناعة الفضائية مع العامل النامي وتعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

  :اخلاصة هبذه الندوات متاحة على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
)http://www.unoosa.org/oosa/SAP/graz/index.html.(  
 لترويج فوائد استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء ٢٠٠٣وكُرِّست الندوات منذ عام   - ٢

 وركَّزت )١(.وتطبيقاهتما يف االضطالع خبطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

                                                           
   ‐أغسطس / أب٢٦مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير   )١(  

الفصل األول، )  والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب /  أيلول٤
  .، املرفق٢القرار 
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، ٢٠٠٥ عام  إىل٢٠٠٣السلسلة األوىل املكوَّنة من ثالث ندوات متتالية، ُعقدت من عام 
  ).A/AC/105/844الوثيقة (على موارد املياه واإلدارة املستدامة للمياه 

 إىل عام ٢٠٠٦وركّزت السلسلة الثانية املكوَّنة من ثالث ندوات، املعقودة من عام   - ٣
وتناولت الندوة األوىل من تلك السلسلة، . ، على مسائل متعلقة بالغالف اجلوي٢٠٠٨

، فوائد االستعانة بتكنولوجيات الفضاء يف رصد تلوُّث ٢٠٠٦مرب سبت/املعقودة يف أيلول
واستنادا إىل . )A/AC/105/877الوثيقة (اهلواء واستخدام الطاقة يف أغراض التنمية املستدامة 

 عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٧سبتمرب /ذلك احلدث، تناولت الندوة املعقودة يف أيلول
صد الغالف اجلوي دعما للتنمية املستدامة، وركَّزت ، أدوات وحلول فضائية لر٦١/١١١

على مسائل مثل نوعية اهلواء وتغّير املناخ والطقس واستنفاد طبقة األوزون ورصد األشعة 
أما الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا . )A/AC/105/904الوثيقة (فوق البنفسجية 

ات وحلول فضائية لرصد الغالف اجلوي ووكالة الفضاء األوروبية حول االستعانة بأدو
 وهي الندوة الثالثة واخلتامية يف هذه السلسلة بشأن مسائل تتعلق )٢(والغطاء األرضي،

، ورّوجت لالستفادة من قدرات ٢٠٠٨سبتمرب /بالغالف اجلوي، فقد ُعِقدت يف أيلول
نفيذ نتائج مؤمتر تكنولوجيات الفضاء املثبتة وتطبيقاهتا، دعما لألنشطة املتوخاة يف خطة ت

  .)A/AC.105/924(القمة العاملي للتنمية املستدامة 
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وحكومة النمسا ووكالة الفضاء األوروبية ويشترك   - ٤

- ٢٠٠٩  الفترةعقد خاللسُتمتتالية اليت من ثالث ندوات الثالثة املكوَّنة سلسلة اليف تنظيم 
جيا الفضاء وتطبيقاهتا يف دعم األنشطة الرامية إىل تعزيز استخدام تكنولو من أجل ٢٠١١

الندوات  سلسلة وهتدف .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة تنفيذ نتائج طةاالضطالع خب
لتطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة من ا احلصول على أدوات سبلإىل تعزيز هذه 

ولوجيا الفضاء األساسية وتكنولوجيا السواتل جمال تكنحملية يف خالل بناء قدرات مؤسسية 
  .الصغرية

وُعِقدت الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول   - ٥
 ١١ إىل ٨من  غراتس، النمسايف أجل التنمية املستدامة استخدام برامج السواتل الصغرية من 

                                                           
  ع املكتب الشبكي  موق والعروض اإليضاحية املقدمة فيها متاحة يف٢٠٠٨وثائق ندوة عام   )٢(  

)http://www.unoosa.org/oosa/SAP/act2008/graz/index.html ( الذي يقوم أيضاً مقام مدخل يتيح  
روابط تؤّدي إىل مواد مرجعية ودراسية مفيدة، من بينها روابط لبيانات ومواقع شبكية ذات عالقة 

  .بالغالف اجلوي
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وزارة الشؤون ت يف رعايتها كل من وشاركستضافت الندوة او. ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 يف ووزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا االحتاديةيف النمسا األوروبية والدولية االحتادية 

بدعم وحظيت الندوة .  ووكالة الفضاء األوروبيةووالية سترييا ومدينة غراتسالنمسا 
  .ويةوأكادميية العلوم النمسا األكادميية الدولية للمالحة الفضائية

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود جبوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف   - ٦
، أعاد رؤساء الدول واحلكومات ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

  تمده مؤمتر  الذي اع)٣(،٢١تأكيد التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن 
 إىل ٣األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من 

كما قطعوا عهدا على أنفسهم بإجناز األهداف اإلمنائية املتفق . ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤
قرار اجلمعية العامة (عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية 

 وخطة التنفيذ )٤(واعتمد مؤمتر القمة إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة). ٥٥/٢
  .الصادرين عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

إعالن : األلفية الفضائية"، القرار املعنون ٥٤/٦٨وأيدت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٧
 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين )٥(،"نمية البشريةفيينا بشأن الفضاء والت

، املعقود )اليونيسبيس الثالث(باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
الدول املشاركة يف واعتمدت . ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩يف فيينا يف الفترة من 

 نواة لوضع استراتيجية للتصدي للتحديات العاملية يف  إعالن فيينا بوصفهاليونيسبيس الثالث
وأشارت الدول حتديدا يف اإلعالن املذكور إىل . املستقبل باالستعانة بالتطبيقات الفضائية

فوائد تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاهتا يف التصدي للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، 
ة التحديات اليت يشكلها تلوُّث البيئة واستنفاد وكذلك فعالية األدوات الفضائية يف معاجل

  .املوارد الطبيعية

                                                           
  ، ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣والتنمية، ريو دي جانريو، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة   )٣(  

  ، ) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (القرارات اليت اختذها املؤمتر اجمللد األول،
  .، املرفق الثاين١القرار 

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار تقرير املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة  )٤(  
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،   )٥(  

  .١ ، الفصل األول، القرار)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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وميكن أن توفر علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما معلومات مهمة تدعم عملية   - ٨
ويف بعض احلاالت تكون . وضع سياسات التنمية املستدامة واختاذ القرارات املتعلقة هبا

يلة الوحيدة جلمع البيانات احملّددة أو أجنعها من حيث احللول الفضائية أساسية أو تقّدم الوس
فمثال، ال يتسىن يف الكثري من األحيان مجع املعلومات البيئية العاملية وتقييمها إال . التكلفة

  .بواسطة أجهزة االستشعار الفضائية
- ٢٠٠٩ يف الفترة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيها نظَّماليت يسلسلة الندوات وتتوىل   - ٩

لول احلووالبىن األساسية واخلدمات دوات اليت ميكن أن تسهم هبا األكيفية  النظر يف ال٢٠١١
يت متر البلدان الالنامية والبلدان قدرات تطوير تكنولوجيا الفضاء يف احلالية القائمة على 

على التصدي للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، ويف تعزيز اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
  .درات هذه البلدانق

  :تكنولوجيا الفضاءتدل على تزايد االهتمام باجتاهات وفيما يلي   - ١٠
هناك زيادة مطّردة يف عدد البلدان العاكفة على وضع برامج فضائية أو على   )أ(  

  تعزيز أنشطتها الفضائية، مبا فيها البلدان النامية؛
سواتل أو تقتنيها، مبا اليت تستحدث عدد البلدان مطّردة يف زيادة هناك   )ب(  

  القدرات احمللية يف جمال تكنولوجيا الفضاء؛يؤدي إىل زيادة احلاجة إىل 
ة وتقنيات ة جاهزة للسواتل الصغريجتارييعين االجتاه إىل توافر مكونات   )ج(  

ا متواضعة نسبيمصّغرة أن باإلمكان استحداث سواتل صغرية ذات بىن أساسية مستهلك 
  .وبأسعار معقولة

 احمللية يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية هقدراتالبلد لطوير وميكن أن يساعد ت  - ١١
أكثر نشاطا إىل طرف فاعل لخدمات الفضائية ه من مستخدم أو متلق ال فاعل لعلى حتول

  .ألنشطة الفضائيةيف االتعاون شريك مفضل يف ميدان و
ى التطبيقات الفضائية من ويتمثل هدف الندوات الثالث يف تعزيز سبل احلصول عل  - ١٢

أجل التنمية املستدامة عن طريق بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية دعما 
أما . لبعض األنشطة املتوخاة يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

وتسخري غرية السواتل الصفائدة مدى  يف  فهي استعراضلندواتهلذه ااألهداف الرئيسية 
 ةوطنيغرض وضع إطار مفاهيمي للربامج الصغرية لالسواتل الاخلربات املتراكمة يف تطوير 

، حبث املشاركون يف املقام األول لندوة األوىلوخالل ا. الصغريةلسواتل املعنية بتطوير ا
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ة عملي متارين بتخطيط بعثات السواتل الصغرية وتنفيذها، حيث شاركوا يفاملسائل املتصلة 
سوف ينظر ف، ٢٠١٠يف عام  املقرر عقدها يف الندوة الثانيةأما  .على تصميم البعثات

على احلموالت واألدوات وأجهزة تدريبات  ويتلقون املشاركون يف املسائل العلمية واهلندسية
لى املسائل التشغيلية  ع٢٠١١يف عام  املقرر عقدها لندوة الثالثةر، بينما ستركز ااالستشعا
  .يةوالتنظيم

  :٢٠٠٩وفيما يلي األهداف احملددة لندوة عام   - ١٣
قدرات بالذات الصلة اجلارية تعزيز املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية   )أ(  
   التنمية؛ملسائلحلول حمددة جياد وسيلة إلبوصفها تكنولوجيا السواتل الصغرية املثبتة ل

يا الفضاء األساسية بني البلدان تعاون الدويل يف جمال تطوير تكنولوجتعزيز ال  )ب(  
عن طريق  خاص على دعم البلدان النامية وجه، مع التركيز ب كافةعلى مستويات التنمية

  ؛ةالصغريالسواتل تكنولوجيا تطوير أنشطة بناء القدرات يف جمال االضطالع ب
 هاالبلدان الراغبة يف تطوير تكنولوجيا السواتل الصغرية واستخداممساعدة   )ج(  

 إىلمناسبة إلتاحة سبل وصول هذه التكنولوجيا  ستفادة من النواتج العرضية لتطويراالو
تبادل املعلومات وقواعد البيانات وفرص التعاون ن قبيل م(ذات الصلة والوسائل املعلومات 

  ؛)مع القطاع اخلاص
تكنولوجيا السواتل الصغرية يف جمال تنمية القدرات احمللية يف اإلسهام يف   )د(  

  . يف هذا املضمارمن املهنيني واإلسهام يف إعداد كتلة حرجة املشاركنيسات مؤس
  :وكان من املتوقَّع أن يكتسب املشاركون يف الندوة ما يلي  - ١٤

فهم إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وسياق التنمية املستدامة ودور   )أ(  
 األدوات واحللول وموارد املعلومات تكنولوجيا السواتل الصغرية يف هذا السياق وقدرات

ذات الصلة القائمة على تكنولوجيا الفضاء، وكذلك استراتيجيات إدماج تلك األدوات يف 
  عمليات اختاذ القرارات ذات الصلة؛

دراية باألدوات واحللول وموارد املعلومات القائمة على تكنولوجيا السواتل   )ب(  
امة ودراية بأساليب االستفادة من الشراكات القائمة أو الصغرية من أجل حتقيق التنمية املستد

  إقامة شراكات فاعلة جديدة من أجل تعزيز استخدام السواتل الصغرية؛
فهم االستراتيجيات والربامج واملشاريع الوطنية واإلقليمية والدولية اهلادفة   )ج(  

  ستدامة؛إىل تعزيز استخدام تكنولوجيا السواتل الصغرية يف أغراض التنمية امل
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املعارف واملهارات الالزمة لتنفيذ خطط وطنية بشأن برامج السواتل   )د(  
  .الصغرية

    
    الربنامج  - باء  

 يف وضع املنبثقة عن الندوةربنامج الاشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة   - ١٥
ية دولالنظمات املوطنية والفضاء العدد من وكاالت لضّمت ممثلني اليت ،  الندوةبرنامج

املقدمة من كل من قد حتققت أهداف الندوة بفضل اإلسهامات و. كادمييةاألؤسسات املو
بشكل مباشر مشاركة أعضاء هاتني اللجنتني بفضل  وجلنة الربنامج، وكذلك الفخريةلجنة ال

  .الندوةيف 
وكالة الفضاء األوروبية وجامعة والية مورهيد يف ركز علوم الفضاء وألقى ممثلون مل  -١٦
 كتب شؤون الفضاء اخلارجيواستعرض ممثلون مل. اجللسة االفتتاحية يف  رئيسيةاتكلم

 وألقى ممثل ملركز .ة متابعتهانشطاملتوخاة منها وأوالنتائج ها وأهدافالسمات البارزة للندوة 
 - ة السواتل الصغري "هيدية عنواهنا حماضرة متالفضاء األملاين واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية

  ".بناء القدراتحافز ل
. ةالصغري يف املقام األول على تصميم بعثات السواتل الندوةعمل برنامج وركّز   - ١٧

تكنولوجيا لن التطبيقات الناجحة عدراسات حالة اإليضاحية املقدمة ومشلت العروض 
ذ الة من حيث التكلفة ومعلومات أساسية لتخطيط وتنفي حلوال فّعوفّرالسواتل الصغرية اليت ت

  .الربامج أو املشاريع املتصلة بالتنمية املستدامة
بناء يف صغرية لسواتل الفائدة ا: وتضمَّنت الندوة جلسات عن املواضيع التالية  - ١٨

 إطالق فرصوالسياسات والتخطيط والتنفيذ؛ : للسواتل الصغريةووضع برنامج ؛ القدرات
وُنظّمت . ات البعثتصميم علىلعملي التدريب اأنشطة  و؛التنظيميةواملسائل الصغرية السواتل 

  .سية يف غراتساتلرضية والاأل اتحملطتقنية ملرافق ازيارة يف اليوم الثاين من الندوة 
 عرضا ٤١نامية ومتقدمة على حد سواء مشاركون مدعوون من بلدان قّدم و  - ١٩

 جلسة عروض إيضاحية،وُعقدت جلسة مناقشة شاملة يف هناية كل إيضاحيا يف الندوة، 
  .وقُّدمت مثاين ورقات يف الدورات اخلاصة بامللصقات

برنامج ) www.unoosa.org(ويتيح موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي الشبكي   - ٢٠
  .عمل الندوة بالتفصيل وما يتصل بذلك من معلومات
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ة أفرقة عاملة من أجل وضع خطط اليوم الرابع من الندوة ثالثوُشكّلت يف   - ٢١
اختارها اليت التالية التطبيقات  يف جماالت ةتل الصغريت السواومقترحات بشأن بعثا

. لبعثات اإلنسانيةوا) ج(؛ وإدارة الكوارث) ب(؛ والتعليمرصد تغري املناخ  )أ( :املشاركون
  ومفهوماتلبعثل بيان بشأنمناقشات فرقة العاملة اإلطار املقترح الجتماعات األوتضمن 

ة احملتملة املتعاوناجلهات الشريكة وامليزانية وحتديد يف  اتقديراهتتنفيذها وجدوهلا الزمين و
  .الوصول إىل املرافق التقنية الالزمني وسبل لتعليم والتدريبوا

    
    احلضور  - جيم  

  ومديري الربامج واملهنيني مشاركا من متخذي القرارات٦٠حضر الندوة إمجاال   - ٢٢
وجامعات وأوساط أكادميية والقطاع البيئة معنية بمؤسسات حكومية ووكاالت العاملني يف 

االحتاد الروسي، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية : ةمن البلدان التالي، وهم اخلاص
، تركيا، بوركينا فاسو غالديش،املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوغندا، باكستان، الربازيل، بن

، )البوليفارية- مجهورية(سا، فنـزويال ، فرنغانا، الصنيجنوب أفريقيا، السودان، سويسرا، 
، هولندانيجرييا، اهلند، ، ، النمسااملكسيك، ماليزيافنلندا، الكامريون، كمبوديا، كينيا، 

  . األمريكية، اليابانالواليات املتحدة
ومن بني املشاركني يف الندوة، كان هناك ممثلون هليئات األمم املتحدة واملنظمات   - ٢٣

مكتب شؤون الفضاء : احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية التاليةالدولية واملنظمات 
اخلارجي وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واالحتاد الدويل لالتصاالت 
ووكالة الفضاء األوروبية واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي واألكادميية الدولية للمالحة 

  .الفضائية
تغطية تكاليف السفر جوا  لواستخدمت أموال وفرهتا األمم املتحدة واجلهات الراعية  - ٢٤

كما قّدمت اجلهات الراعية أمواال لتغطية . وبدل اإلقامة اليومي والسكن لعشرين مشاركا
  .تكاليف التنظيم احمللي واملرافق الالزمة ونقل املشاركني

    
      ةملخص العروض اإليضاحية املواضيعي  -ثانيا  
    فائدة السواتل الصغرية يف بناء القدرات  - ألف  

لسواتل السبل اليت ميكن أن تسهم هبا مشاريع ايف الدورة التقنية األوىل نظرت   - ٢٥
دورة هذه اليف ألوراق اليت قدمت  وأكّدت ا.البلدان الناميةبالصغرية يف برامج بناء القدرات 
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 إىل جانب  وإنتاجهاالصغريةالسواتل  الالزم لتطويركاليف وقصر الوقت الت أن اخنفاض
 هي أمور قدرات األداءبذلك من وما يرتبط صناعة اإللكترونيات املصغرة يف احملرز التقدم 
 إىل االهتمام ملؤسسات التعليمية يف البلدان النامية والكيانات احلكومية واخلاصةدفعت ا

  جزء على أهنا الربامج الفضائية  وُينظر حاليا إىل .ببعثات السواتل الصغرية اهتماما كبريا
االقتصادية واإلنسانية ذات األمهية السياسية والوطنية والتطوير االبتكار نظم ال يتجزأ من 

 تشجيعبنية حتتية تقنية يف البلدان النامية وإنشاء  على  أيضاالربامجوتساعد هذه . والتربوية
ج السواتل الصغرية مزايا علمية عديدة  املشاركون يف الدورة أن لربامأثبتو. الصناعة احمللية

حتدث أثرا كبريا يف جماالت أن ، وأن مبقدورها يف التنمية التكنولوجيةعالوة على إسهامها 
  .جلمهور وإذكاء وعي اتثقيف والتوعيةال

 لضمان استمرارية برامج مهمة للغاية تواصلاملعليم برامج التوكان هناك تسليم بأن   - ٢٦
ألنشطة اليت عن اضت على املشاركني أمثلة رِوُع. يف البلدان الناميةدامتها وإالسواتل الصغرية 

كالة الفضاء األوروبية يف جمال تكنولوجيا السواتل الصغرية مكتب التعليم التابع لوضطلع هبا ي
 ته وعلومهوتكنولوجياالفضاء هندسة ميدان  على العمل يف ةاليت هتدف إىل حتفيز الطلب

بعثات اركون ببلغ املشوأُ. حلقيقيةمشاريع الفضاء ا ربة عملية يفات خة اجلامعطلبإكساب و
 )٢٠٠٧ ساتل املهندسني الشباب الثاين الذي أُطِلق يف عاممثل (احلديثة الصغرية السواتل 

املركبة فيغا يف  على منت CubeSatsمثل حتميل سواتل (أُطِلعوا على املشاريع اجلاري تنفيذها و
ومشروع مركبة الطالب املدارية األوروبية اليت ، ٢٠١٠ يف عام اإطالقهاملقرر أوىل رحالهتا 

 ومشروع مركبة الطالب املدارية ،٢٠١٢ يف عام طالقهااملقرر إستدور حول األرض و
حملة عامة كما قُدِّمت . )٢٠١٣ يف عام ااملقرر إطالقهاألوروبية اليت ستدور حول القمر و

حظي بتأييد  هذا املشروع الذي ويهدف. مليات السواتلاخلاصة بعالتعليم العاملية عن شبكة 
وتقاسم هلواة التابعة للجامعات واحملطات األرضية ا إىل ربط ئيلتعليم الفضاالدويل للس اجمل

سواتل بعثات التوفري تغطية شبه عاملية جلميع اخلربات فيما بينها على الصعيد العاملي من أجل 
  . التعليمية املشاركةالصغرية

أن مشاريع السواتل الصغرية تعزز التعاون الدويل أيضا يف الدورة أثبت املشاركون و  - ٢٧
وميكن أن . برامج ثنائية أو متعددة األطرافبواسطة  املناطق أو على الصعيد العامليداخل 
 تعاون مثمر بني البلدان يف ختطيط وتنفيذ وتشغيل  حتقيقمشاريع السواتل الصغرية إىلتفضي 
بيانات وتقاسم ا ُيحصل عليه من االستخدام الفعال ملإىل ، و العلمية والتطبيقيةالسواتلبعثات 

تكنولوجيا  ُعرِضت على املشاركني يف الدورة يف هذا السياق،و. تكاليف التطوير والتشغيل
الذي حتتل مكان الريادة فيه ) ستار(نطقة آسيا واحمليط اهلادئ سواتل الربنامج اخلاص مب



 

 9 
 

A/AC.105/966  

وتشارك . لتعاون اإلقليميلاعتبارها مثاال جيدا  الستكشاف الفضاء اجلوي، بالوكالة اليابانية
لذي يهدف إىل بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء اسبع دول يف هذا الربنامج حاليا 

وال تزال . واىل زيادة عدد سواتل رصد األرض لتلبية احتياجات منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
مايكرو (نطقة آسيا واحمليط اهلادئ ديد بعثة املشروع املصغر اخلاص مبقيد املناقشة مسألة حت

- النظام اخلاصة ببعثة رصد األرضدراسة احلال بالنسبة ل، وكذلك نظامهاطلبات ومت) ستار
  .لسواتل الصغريةستار، وهي برنامج إقليمي آخر ل

اجلارية ملشاريع واالبعثات وقُدِّم يف الدورة عدد من دراسات احلالة والتقارير عن   - ٢٨
عن االحتياجات من البيانات ولصغرية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية، املزمعة للسواتل او

  .يف سياق دراسات تغري املناخ
    

    السياسات والتخطيط والتنفيذ: للسواتل الصغريةوضع برنامج   - باء  
برامج وطنية للسواتل نظرت الدورة التقنية الثانية يف مسائل تتعلق بتخطيط وتنفيذ   - ٢٩

ملعلومات إىل اوصول  وكان هناك تسليم بأن مثة طلبا متنامي السرعة على سبل ال.الصغرية
مبا  ( واجملتمعات احملليةات القرارمتخذيتليب احتياجات قد اليت اجلغرافية الفضائية األساسية 

ة أن السواتل يف الدوروأثبت املشاركون . )يف ذلك سبل الوصول املوثوقة عرب اإلنترنت
ويف الوقت املناسب باستبانة مكانية وطيفية وزمانية   قّيمةقادرة على تقدمي معلومات الصغرية
 الصغريةالسواتل ستخدام البيانات املستمدة من ومن األمور اجلوهرية بالنسبة ال. عالية

رصد اإلقليمي ، مثل نظام الرؤية والاملعلوماتية الداعمة التحتية طوير البىناستخداما فعاال ت
قليمي لرسم إلاملركز ا جار تنفيذه بتسهيل من ، وهو مشروع)سريفري(ألمريكا الوسطى 

 نظام سريفري هو نظام يضم بيانات ح أنوِضأُو. يف كينيا خرائط املوارد ألغراض التنمية
 ذعملية اختاالعلمية والدراية حتسني اجلغرافية الفضائية من أجل وغريها من البيانات ساتلية 

احملددة يف خطة التنفيذ اليت تدوم اجملتمعية التسعة للفوائد االت تناول اجملينظام القرار، وأنه 
 لتنوع البيولوجي واوالنظم اإليكولوجية الكوارث: رصد األرضعشر سنوات للفريق املعين ب

تنفذه ي ذال، هريمسويوفّر مشروع . والطقس واملياه واملناخ والصحة والزراعة والطاقة
سبل الوصول ألوساط األكادميية والتعليمية الدولية يف إكوادور، لالة الفضاء املدنية وك

ق منطقة يف الوقت احلقيقي من املركبات الفضائية اليت متر فواملستمدة إىل البيانات إلكترونيا 
فضال عن تزويد األوساط املعنية ، ) نصف الكرة اجلنويب يفمعظمها(ألف -  هريمسلتغطيةا

  .اإلنترنتتتبع وحتكم عرب قدرات  بCubeSatبسواتل 
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الصغرية أثبتت أهنا جمدية وبرهن املشاركون يف الدورة أيضا أن تشكيالت السواتل   - ٣٠
تشكيلة سواتل رصد مثلما يتبني من االحتياجات احمللية والعاملية بكفاءة،  وأهنا تليب اقتصاديا

 ةمتعدد التقاط صور درة علىقااليت ُصّممت كتشكيلة إلثبات صحة املفهوم الكوارث 
ومن صفاهتا الفريدة أن كل ساتل فيها مملوك على حنو .  يومياي جزء من العامل ألاألطياف
السواتل مفصولة عن بعضها البعض ، ولكن مجيع منفصلة وخيضع لسيطرهتادولة ل مستقل

تشكيلة  وتوفر. مبسافات متساوية يف مدار متزامن مع الشمس لتوفري قدرات التصوير يوميا
 مما األرض من أي مكان يف العامل،ا فريدا يتيح إمكانية رصد موردرصد الكوارث سواتل 

  .البياناتقيمة يف حتسني ُيسهم بشكل كبري 
ات  القرارومتخذياجلمهور وأكّد املشاركون يف الدورة على احلاجة إلذكاء وعي   - ٣١
كل على أن ب وكان هناك تسليم. ه وتطبيقاتتكنولوجيا الفضاءاليت ميكن جنيها من الفوائد ب

 ألن ذلك قد  الفضائية،اتحد أدىن من القدرامتالك بلد أو جمموعة من البلدان أن تنظر يف 
وعية عن صحتهم ون، فضال  للسكانتنمية االجتماعية واالقتصاديةالتعزيز يكون بالغ األمهية ل

دورا هلذا الغرض  ُتكرس أو وكالة وطنية منظمةأن تؤدي يف هذا الصدد، ينبغي  و.حياهتم
 يف ذه الربامجهلأمثلة وُعرِضت .  وختطيطها وتنفيذهاهاما يف حتديد برامج السواتل الصغرية

مشروع (واملكسيك ) RazakSATبعثة (وماليزيا ) NanoSatC-BRمشروع (كل من الربازيل 
Satedu ( وجنوب أفريقيا) بعثةSumbandila ( وتركيا) مشروعاBiLSATو Rasat.(  

    
    فرص إطالق السواتل الصغرية واملسائل التنظيمية  - جيم  

ما طرأ من آخر بممثلو املنظمات الوطنية والدولية والقطاع اخلاص املشاركني أبلغ   - ٣٢
  . التنظيميةواملسائل الصغرية إطالق السواتلفرص ما خيص تطورات في

 السواتل مناية هو محمنظمته  ما يعين أنوأوضح ممثل االحتاد الدويل لالتصاالت   - ٣٣
حملة املمثل قدم و). والسواتل الصغرية CubeSatsها سواتل مبا في(الضار الالسلكي التداخل 
 واإلطار القانوين الذي  ومهمته الرئيسيةهوأولوياتاالحتاد الدويل لالتصاالت تاريخ  عامة عن

كما . ح الراديويةوقال إن على اجلهات املطّورة للسواتل الصغرية أن تتبع اللوائ. ضمنهعمل ي
اجلهات املطّورة للسواتل ومبعلومات عن اإلجراءات املطلوبة من مجيع ُزوِّد املشاركون بقائمة 

  .دوائح االحتاللالمتثال ل اإلجراءاتاألوقات اليت ينبغي فيها اختاذ هذه 
 السوق التجاريةيف عن الفرص املتاحة نبذة موجزة قطاع اخلاص وقّدم ممثلو ال  - ٣٤
اخلاصة هبم ومرحلة التطوير اليت بلغتها طالق مركبات اإلالسواتل، وعرضوا طالق إل
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 املمثلون أن بإمكاهنم، عالوة على ما يقدمونه من خدمات وأخريا، أوضح. ديدةمركباهتم اجل
بسيطة تصاميم عالية اجلودة وموثوقة، أن يوفروا فرص إطالق منخفضة التكلفة مبنية على 

وقدم ممثلو القطاع اخلاص أيضا . جمموعة من السواتلطالق  إعلى قادرةو جدا ومتينة، أ
 الرئيسية وتشكيلواملواصفات ات إدارة البعثيف جمال  سري عملهم املعتادعن معلومات 

  .واملرافقالتشغيل عمليات  وسري طالقاإلومواقع منصات اإلطالق اخلاصة هبم 
 أنشطته اليت تشمل هلولنديةيف جزر األنتيل اوالربيد مكتب االتصاالت وعرض ممثل   - ٣٥

شاطر خربة و، املباشرالتلفزيوين لبث ل وهو ساتل ،(Spectrum Five)ساتل سبيكترم فايف 
  .املتعلقة مبلء الفجوات اليت تتخلل مدارات السواتلجراءات اإلوقدم املكتب 

 حباث الفضاء حملة عامة عن الربنامج اهلنديملؤسسة اهلندية ألممثل اوأخريا، قدم   - ٣٦
عادة واملقصورات املتاحة ومنصات اإلطالق التابعة للمؤسسة،  ،القاخلاص مبركبات اإلط

  .صغريةلوضع السواتل ال
    

    ات البعثتصميم علىالتدريب العملي أنشطة   - دال  
املراعاة يف على االعتبارات مفصلة عن تصميم البعثات ركّزت حماضرات أُلِقيت   - ٣٧

؛ بيئة الفضاءودارات الساتلية؛ واملرنة مع األجهزة األرضية؛  الفضائية باملقااتتصميم املركب
وصالت ووالتحكم على منت املركبة؛ االتصاالت؛ شبكات الطاقة والتزّود بنظم تصميم و

  .القياس عن بعد
جمموعة ، وهي الساتليةدوات األاستخدام جمموعة  على التدريب العمليوُوفِّر   - ٣٨

املدنية يف وكالة الفضاء قّدمت باإلضافة إىل ذلك، و. جاريةيف األسواق الترة متوفّبراجميات 
حمطة ملراقبة الرحالت الفضائية قادرة على ربط هو نظام هريمس، وإكوادور عرضا ل

بإمكان الطلبة والعلماء يف أي مكان و. باملركبات الفضائية يف مداراهتانترنت مستخدمي اإل
رب اإلنترنت واملركبات الفضائية عالسواتل  لوصول إىللحملطة من العامل أن يستخدموا هذه ا

املدنية يف إكوادور وكالة الفضاء ونظّمت .  فقطباإلنترنتالستعانة حباسوب ووصلة با
  .متشغيل النظاتدريبيا على 

    االستنتاجات  -ثالثا  
وركّز الفريق . ُخصِّص اليوم األخري من الندوة الجتماعات األفرقة العاملة الثالثة  - ٣٩

، وركّز الفريق الثاين التعليمشؤون  بعثات السواتل الصغرية لرصد تغري املناخ ولىاألول ع
البعثات على أما الفريق الثالث فقد ركّز دارة الكوارث، صغرية إلالسواتل الاستخدام على 
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فريق أن يقدم اقتراحا بشأن البعثات يشمل بيانا عن املهمة كل وطُِلب إىل . نسانيةاإل
  . تنفيذهافهوموم
وأوصى املشاركون بأن يستخدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االقتراحات   - ٤٠
دخالت للسلسلة املقبلة من الندوات عن استخدام برامج السواتل الصغرية يف أغراض مك

   .التنمية املستدامة
واتسمت تعقيبات املشاركني، مبا يف ذلك اجلهات الراعية املشاركة يف الندوات،   - ٤١

ملواصلة دعم ا تعدادهاجلهات الراعية عن اسبعض أعربت ، و غالبيتها الساحقةبطابع إجيايب يف
الندوة   تلكوضوعاملتعلقة مباملناقشات والتحضريات وجتري بالفعل . ٢٠١٠  عامندوة

لندوة ااملعارف املكتسبة من ن التزامهم باالستفادة من  مشاركني عوأعرب عدة. اومضموهن
  . األنشطة اجلارية يف مؤسساهتم الوطنيةإدخال تغيريات وحتسينات علىيف 
    

    الفريق العامل املعين ببعثات السواتل الصغرية ألغراض رصد تغّير املناخ والتعليم  -ألف  
 الفريق العامل املعين ببعثات السواتل الصغرية ألغراض رصد تغّير املناخ والتعليمركّز   - ٤٢

 إىل أقصى كنولوجيا الفضاء واالستفادةباستخدام تعلى مجع البيانات املناخية ذات الصلة 
  .ةمشاركة الطلبمن والوطنية من املوظفني الوطنيني واملرافق حد 
  سطحلىعاملناخ والطقس مفيدة عن مجع بيانات  أهداف البعثة املقترحةوتضّمنت   - ٤٣
وتشجيع مشاركة املؤسسات  املعلومات مع أصحاب املصلحة احملتملنيهذه رض وتقاسم األ

  .وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاءاملدارس الثانوية اجلامعات وبة ية وطلاألكادمي
 تغري املناخاملتعلقة بدراسات وميكن استخدام البيانات اجملمعة يف جماالت من قبيل ال  - ٤٤

ني جمموعات املستخدم وميكن أن تشمل .وإدارة الكوارث والتعليم والصحة العامة والزراعة
  .واألوساط األكادميية العامليةإلعانة واملدارس احمللية ومنظمات ااحمللية تمعات اجلامعات واجمل

 على ساتل ميكروي واحد يدور مفهوم النظام الذي اقترحه الفريق العاملواشتمل   - ٤٥
لبيانات والتطبيقات، وشبكة من لمركز فيها مدار متزامن مع الشمس، وحمطة أرضية يف 

وميكن أن . تشغلها املدارس واجملتمعات احملليةلتكلفة  ااملنخفضةالرصد اجلوي حمطات 
 والطيف حتت احلمراءاألشعة ألشعة فوق البنفسجية والساتل أجهزة استشعار لمحولة تتضمن 
البيانات املستمدة من  من شأن و.تخزين البياناتإىل جانب نظام صغري احلجم ل، املرئي

ُرِئي أن توفري وصلة هابطة من الساتل و. رضيةملعايرة املعدات األأساسا   أن ُتستخدمالسواتل
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ختزين  قدراتإذا أُضيفت حىت هذه البعثة، كاف لغرض  Sيف النطاق  كيلوبايت ٥٠٠بسعة 
  .ىل املركبة الفضائيةوإحالة إ

وُحّددت أفريقيا بوصفها املنطقة املستهدفة باملشروع املُناقَش؛ وميكن أن تشمل يف   - ٤٦
البيانات جتهيز  يشاركوا يفاجلامعات احمللية أن وميكن لطلبة . هناوجريالكامريون البداية ا

يف تزويد والرصد اجلوي من حمطات املستقاة واالستفادة منها، وكذلك يف توزيع البيانات 
  .عن النتائجاملدارس القائمة على تشغيل هذه احملطات بتغذية مرتدة 

 صعوبات حمتملة يفعامل مواجهة ومشلت الشواغل واملتطلبات اليت حددها الفريق ال  - ٤٧
دمج و  والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية واحملليةةمنخفضة التكلفشراء حمطات رصد جوي 

وتأمني  الساتل ولةوتطوير مح) البياناتتطبيق رضية ومراكز األطات كاحمل(األصول املوجودة 
  .ميزانية مناسبة للمشروع

    
    سواتل الصغرية إلدارة الكوارثالفريق العامل املعين باستخدام ال  - باء  

 يهدف ااملعين باستخدام السواتل الصغرية إلدارة الكوارث مشروعناقش الفريق العامل   -٤٨
 لكشف عن الكوارث الطبيعية بشأن اإىل إنشاء تشكيلة من السواتل الصغرية لتوفري معلومات

  . والتنبؤ هبا، إذا كان ذلك ممكناوختففيها
دارة نشاء تشكيلة من السواتل اخلاصة بإلفريق العامل بالتخطيط إلابيان مهمة ويتعلق   -٤٩

   .اجلفاف واألعاصري والزالزلموجات لفيضانات وتعرضها لالكوارث ملساعدة البلدان يف حالة 
مدار متزامن مع الشمس  ساتال صغريا تدور يف ٣٢واقُترِح إنشاء تشكيلة مكونة من   -٥٠

 الفريق أن تكون محولة الساتل واقترح). يوم واحد أو أقل(مبعدل مرور عالٍ فوق نفس النقطة 
   مترا على سطح األرض لرقعة عرضها ٢٠جهاز تصوير رباعي النطاق باستبانة قدرها 

تضّمن القطاع و.  ميغابيت يف الثانية٤٣لبيانات لالزم لنقل اعدل اوأن يكون امل، يلومترا ك٨٠
  .وإعداد النواتج البيانات جهيزتمركزا لأرضية ووحمطة البعثة  األرضي املقترح مركز حتكم يف

 السواتل  تشكيلةواقُترِحت عدة وكاالت اإلطالق وعدة مركبات إطالق الستحداث  -٥١
امليزانية املقترحة بلغت و) طالققبل اإل(شهرا  ٢٤مبدة اجلدول الزمين للمشروع قُدِّر و. هذه

رافق وامللفضائي واألرضي القطاعان ايف ذلك  مليون دوالر أمريكي، مبا ٣٥٠حوايل للمشروع 
  .والعمالة
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يسهم يف بناء القدرات من خالل من شأن تنفيذ البعثة أن حظ الفريق العامل أن وال  -٥٢
استخدامها البيانات وجتهيز وها  تصميم املركبات الفضائية واختبار يف جماالتالتعليم والتدريب

  .ؤسسات واملنظمات املشاركةلفائدة امل
خمتربية مرافق ) أ: (اليت حددها الفريق العامللبعثة الالزمة لاملتطلبات  يلي وفيما  -٥٣

 ومرافق ومرافق تفريغ حراري ساخن وبارد) ج (؛غرفة نظيفةو) ب(كهربائية وميكانيكية؛ 
  .تلفةخمأدوات تصميم و) د(رّج؛ 

    
    الفريق العامل املعين باستخدام السواتل الصغرية للبعثات اإلنسانية  - جيم  

على تصميم  نسانيةإلاالسواتل الصغرية للبعثات لفريق العامل املعين باستخدام عمل ا  -٥٤
  .ىل البنية التحتيةاملفتقرة إتصاالت يف املناطق للتمكّن من إجراء اال النانويةتشكيلة من السواتل 

مرتبطة نانوية تصميم نظام يتألف من تشكيلة سواتل الفريق العامل يف مهمة ومتثلت   -٥٥
تطبيقات اإلنسانية دعما للتصاالت االلتقدمي خدمات من املستخدمني قطاع أرضي وقطاع ب

  .ر املناختغّياملتعلقة ببارامترات الورصد 
نقل (الصحة العامة ) أ: (همتهملالتالية احملتملة التطبيق جماالت  واقترح الفريق العامل  -٥٦

شبكات بوقوعها مبكرا باالستعانة بذار اإلنالكوارث الطبيعية ورصد و) ب(؛ )البيانات الطبية
يف األهنار والبحريات (رصد التلوث البيئي و) د (؛رصد تغري املناخو) ج(؛ يةرضاألستشعار اال

  .) املياهمواسريمثل (البنية التحتية ومراقبة  )ه(؛ املناطق اليت يصعب الوصول إليهاب) والبحار
الفضائية والقطاع لمركبة  الالزمة لرئيسيةالتكنولوجيات الوحّدد الفريق العامل أيضا   -٥٧

استخدام أحد ح رِاقُتو.  املقّدريناجلدول الزمين وامليزانيةاألرضي وقطاع املستخدمني وكذلك 
املركبة ه ميكن أن يؤمن املستوى الالزم من املوثوقية يف ألن يف البعثة CubeSatمعايري سواتل 

التعليم بكة التابعة لشطات طاع األرضي إىل احمليستند الق أن وينبغي. يطيل عمرهاو الفضائية
وميكن . سبانيا بإ يف جامعة فيغوالعقدة األوىل، على أن تكون اخلاصة بعمليات السواتلالعاملية 

املنصة مثل  ( خاصة باملركبات الفضائيةأخرى معايريللفرق املعنية باملشروع أيضا أن تراعي 
  .TNS)ولوجية الروسية إلطالق السواتل النانوية التكن

هو سنتان، ومشلت اجلدول الزمين للمشروع وطبقا لتقدير الفريق العامل، فإن   -٥٨
أقل من (رضية األمحطات تغطية نفقات شراء معدات منخفضة التكلفة للمقترحات امليزانية 

ونظر ).  األوليةنموذج الرحلة يورو ل٣٠ ٠٠٠حوايل  (الساتليةواحلموالت )  يورو٢٠ ٠٠٠
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أبدى ويف أوىل رحالهتا، فيغا إطالق جمانية على منت املركبة فرصة يف إتاحة ضا الفريق أي
  .رخيصةإطالق فرص اإلطالق اخلاصة على إتاحة لتفاوض مع شركات استعداده ل

  :مبا يليأوصى الفريق العامل ألغراض التعليم والتدريب، و  -٥٩
نيل شهاديت ينبغي للجامعات والطلبة املنخرطني يف إعداد أطروحات ل  )أ(  

املاجستري والدكتوراه أن يكونوا هم الذين يتولون يف املقام األول إجراء عمليات تصميم 
  ؛البعثات وتطويرها وتنفيذها والتحقق فيها وتشغيلها

  دعم ونقل التكنولوجيا بني اجلامعات؛الو التعاونينبغي تعزيز   )ب(  
  ؛رونينيالبد من االستفادة من فرص التدريب والعمل اإللكت  )ج(  
كالة الفضاء مكتب التعليم التابع لوإىل خربة البعثة ينبغي أن تستند   )د(  
وكالة الفضاء األوروبية من خالل أن تتيح فرصة الوصول إىل خربات ينبغي كما  ،األوروبية

  املكتب؛هذا 
  . من اخلربةستويات خمتلفةمبتشكيل فرق ينبغي تعزيز عملية   )ه(  

االختبار وأدوات رافق فيما بينها املاجلامعات تتقاسم ن أيضا بأوأوصى الفريق العامل   -٦٠
، وحجرات امتصاص املوجات الراديوية، وحجرات التفريغ الغرف النظيفةمثل (احملاكاة و

، تجاريةاهلوائي واحلراري، وأجهزة الرّج، واملعدات والرباجميات اجلاهزة املتاحة يف األسواق ال
  ).وما إىل ذلك

  
 


