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    مقدِّمة  -أوالً  
أوصــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   -١

األغراض السلمية يف تقريرها عن أعمال دورهتـا التاسـعة واألربعـني بـأن تواصـل األمانـة دعـوة                    
، A/AC.105/1001الوثيقــة (الــدول األعــضاء إىل تقــدمي تقــارير ســنوية عــن أنــشطتها الفــضائية   

  ).٢٩الفقرة 
، دعـا األمـني العـام احلكومـات إىل          ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٣١خة  ويف مذكرة شفوية مؤرّ     -٢

ت األمانة هـذه املـذكرة   وقد أعدَّ. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩تقدمي تقاريرها حبلول يوم  
  . لتلك الدعوةةً أساس التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابعلى

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  

    بيالروس    
  ]يةنكليزإلبا: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣[
    قدِّمةم    

   نالبلــدا نَّثــة يف تطــوير تكنولوجيــات الفــضاء أ    حتليــل التوجهــات والعوامــل احلدي  ُيظهــر  
وتـضع  .  يف جمـال تكنولوجيـا الفـضاء       إمكانياهتـا الرائدة على مستوى العامل تبذل جهودا كبرية لزيادة         

مجهوريـة بـيالروس    و.  الفضاء ضمن األولويات يف براجمهـا العلميـة والتقنيـة           استكشافَ  عديدة بلدانٌ
ــضاً  ــة أيـ ــضاء ب معنيـ ــشاف الفـ ــال   استكـ ــذا اجملـ ــشاطها يف هـ ــاريخ نـ ــود تـ ـــ ، ويعـ ــرة ال   ستينات إىل فتـ

وكانت مشاركة مجهورية بيالروس يف برامج الفضاء يف االحتاد السوفيايت السابق           . من القرن املاضي  
  . الــذي يــشمل تكنولوجيــات الفــضاء    العلمــي والــصناعي،  ُمجمَّعهــااحلــافز املهــم خلــف تطــوير    

ــيا، وهـــي   ثَّوم   ، Cosmos-BR (1999-2002(لـــت بـــرامج الفـــضاء املـــشتركة بـــني بـــيالروس وروسـ
، مسامهة كبرية يف تطوير التعاون العلمي Cosmos-NT (2008-2011(، و Cosmos-SG)2007-2004(و

 وتتـوىل .  يف جماالت املرافـق الفـضائية وتطـوير تكنولوجيـات الفـضاء           البلدينوالتقين واالقتصادي بني    
 فقاً للمرسـوم  وو. تنسيق هذه األنشطة  ميية الوطنية للعلوم يف بيالروس      وكالة الفضاء الروسية واألكاد   

جيـري العمـل علـى       عن رئيس مجهوريـة بـيالروس،        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤ الصادر يف    ٢٧٨رقم  
 برنـامج الفـضاء     وجـرى إعـداد    منظومة بيالروس الفضائية اخلاصة باستشعار األرض عن ُبعد،          إنشاء
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ــيالروس    ــة ب ــوطين جلمهوري ــراض ا  الستكــشافال ــضاء واســتخدامه يف األغ ــن   الف ــرة م ــسلمية للفت    ل
  .٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨

    
    يرأمهية التطو    

وحيظـى باهتمـام عـام مـن     سم برنامج الفضاء الوطين باألمهية االجتماعيـة والـسياسية      يتَّ  
 بفعاليــة أكــرب عــن طريــق اســتخدام االضــطالع هبــا، وحيــدد عــددا مــن املهــام الــيت ميكــن الدولــة

ة يف مجهوريــة بــيالروس االقتــصادي- االجتماعيــةمــن أجــل حتقيــق التنميــةتكنولوجيــات الفــضاء 
 األمـــان يف حيـــاة ســـكاهنا، واإلدارة الرشـــيدة للمـــوارد الطبيعيـــة، وحتـــسني األحـــوال   وزيـــادة

  . البيئةفّعالة علىاإليكولوجية يف املناطق اليت تشهد تأثريات بشرية 
    

    الغايات واملهام الرئيسية    
روس العلميـة والتقنيـة     الغاية الرئيسية مـن برنـامج الفـضاء الـوطين هـي تطـوير قـدرات بـيال                   

ــسائل      ــوفر حلـــوال للمـ ــوارد والتكنولوجيـــات الفـــضائية الـــيت تـ ــة املـ ــة هتيئـ ــال بغيـ ــتغالهلا الفعـ   واسـ
  . والتعليم يف بيالروسوالنهوض بالعلماالقتصادية، لصاحل االقتصاد واألمن القومي -االجتماعية
  :وفيما يلي أهداف برنامج الفضاء الوطين يف بيالروس  
ستشعار األرض عن ُبعد وتكنولوجيـات متقدمـة إلنـشاء          الث سواتل   استحدا  )أ(  

  املرافق الفضائية؛
 املعلومــات الفــضائية ومعاجلتــها ونــشرها، الســتقبالتــشييد بنيــة حتتيــة أرضــية   )ب(  

  والتحكم يف املركبات الفضائية؛
 تكنولوجيات ونظم املعلومات الفضائية وتطبيقاهتـا يف خمتلـف اجملـاالت            تطوير  )ج(  

  االقتصادية؛-جتماعيةتعلقة باألنشطة االامل
إجراء حبوث علمية وإجياد حلول علميـة وتقنيـة السـتحداث العناصـر والـنظم                 )د(  

  األساسية والتكنولوجيات املتقدمة الالزمة للموارد الفضائية؛
باحتياجـاهتم مـن التـدريب وإعـادة         العـاملني يف قطـاع الفـضاء         لتزويدوضع برامج     )هـ(  

   املتقدم؛تدريبالتدريب وال
  .جمال التكنولوجيات الفضائية يفلدولة ا سياسة رسم  )و(  
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     التنفيذ وهيكلهمراحل    
. ٢٠١٢  عـام   إىل ٢٠٠٨ عـام من  متتد املرحلة األوىل من تنفيذ برنامج الفضاء الوطين           

وقد ُوضع الربنامج على أساس قدرات البلد االقتصادية، ولكن بعض األنشطة املُزمعة قـد متتـد                
وخــالل املرحلــة .  بــرامج فرعيــة حمــددة اهلــدفإىلويــستند تنفيــذ الربنــامج . ٢٠١٧ىت عــام حــ

  : برناجما فرعيا هي كالتايل١١فذ ، سُين٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترةاألوىل من تنفيذ الربنامج
املنظـوري   األسـس العلميـة والتكنولوجيـات ومعـدات أجهـزة القيـاس              تطوير"  )أ(  

ــة لعمليــات ا  ــدالستكــشاف الفــض الالزم ــات الفــضائية  ةائي املُعقّ للفتــرة  ،" واســتخدام املعلوم
مييـة   أكاد املنتفعة هـي   واجلهة الرمسية . العلمية، وهو برنامج حكومي للبحوث      ٢٠١٢-٢٠١٠

  العلوم الوطنية يف بيالروس؛
، وهـــو برنـــامج ٢٠١٢-٢٠١٠ ، للفتـــرة"الـــنظم والتكنولوجيـــات الفـــضائية"  )ب(  

   أكادميية العلوم الوطنية يف بيالروس؛ ة الرمسية املنتفعة هيواجله. حكومي للعلوم والتكنولوجيا
، "عــدُب البيالروســية الستــشعار األرض عــن   اســتحداث املنظومــة الفــضائية  "  )ج(  
  ميية العلوم الوطنية يف بيالروس؛ أكادواجلهة الرمسية املنتفعة هي. ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة

ــ،" الفــضائية البيالروســية منظــور األجهــزة "  )د(   ــة . ٢٠١٠-٢٠٠٨ رة للفت واجله
  اللجنة احلكومية للصناعات العسكرية؛ الرمسية املنتفعة هي

ــة  "  )هـ(   ــوجي واألرصــاد اجلوي ــيم االســتخدام   الرصــد اإليكول ــة وتقي  الكــفءاملائي
وزارة املـوارد الطبيعيـة      واجلهة الرمسية املنتفعـة هـي      .٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  ،  "للموارد الطبيعية 
  ومحاية البيئة؛

، "ســتخدام املعلومــات الفــضائية يف الدراســات اجليوديــسية ورســم اخلــرائط ا"  )و(  
   جلنة املمتلكات احلكومية؛واجلهة الرمسية املنتفعة هي. ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة 

رصـــد الطـــوارئ الطبيعيـــة والطـــوارئ النامجـــة عـــن أنـــشطة بـــشرية باســـتخدام  "  )ز(  
  الطوارئ؛شؤون وزارة  املنتفعة هيواجلهة الرمسية . ٢٠١٢-٢٠٠٩  للفترة،"املعلومات الفضائية

ــات      "  )ح(   ــم املعلومـ ــتخدام نظـ ــة باسـ ــاطق الزراعيـ ــة للمنـ ــروف الفعليـ ــيم الظـ تقيـ
   وزارة الزراعة واألغذية؛ املنتفعة هيالرمسيةواجلهة . ٢٠١٢-٢٠٠٩  للفترة،"الفضائية
واجلهــة . ٢٠١٢-٢٠٠٩  للفتــرة،" اجلــويفــين للفــضاءإنــشاء نظــام تعلــيم  "  )ط(  
  وزارة التعليم؛ نتفعة هيالرمسية امل
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، " منظومــة لــدعم أمــان التكنولوجيــات الفــضائية اخلاصــة باملعلومــات  إعــداد"  )ي(  
 التـابع ملكتـب رئـيس       الفعَّالمركز التحليل    واجلهة الرمسية املنتفعة هي   . ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  

  اجلمهورية؛
. ٢٠١٢-٢٠٠٩للفتــرة ، "اســتخدام املعلومــات الفــضائية يف جمــال احلراجــة "  )ك(  

  .وزارة احلراجة واجلهة الرمسية املنتفعة هي
املؤســسات واملنــشآت هــي  الرئيــسية القائمــة بتنفيــذ برنــامج الفــضاء الــوطين واجلهــات  
ــة  ــةالعلميـ ــيالروس،      واملعنيـ ــة يف بـ ــوم الوطنيـ ــة العلـ ــة ألكادمييـ ــوجي التابعـ ــصميم التكنولـ  بالتـ

واملنــشآت املعنيــة بالتــصميم واإلنتــاج واجلامعـات واملؤســسات العلميــة التابعــة لــوزارة التعلــيم،  
ــصناعة ووزارة املــوارد      ــة للــصناعات العــسكرية ووزارة ال ــة احلكومي ــوجي التابعــة للجن التكنول

 ووزارة احلراجــة الطــوارئ شــؤونالطبيعيــة ومحايــة البيئــة وجلنــة املمتلكــات احلكوميــة ووزارة  
  .برنامج الفضاء الوطينروس تنسيق وتتوىل أكادميية العلوم الوطنية يف بيال. وغريها

واملعهد املتحد ملعاجلة مشاكل املعلوماتية التابع ألكادمييـة العلـوم الوطنيـة يف بـيالروس                  
س وقـد تأسّـ   .  الـدعم العلمـي والتنظيمـي للربنـامج        الـيت تتـوىل تقـدمي      ة التنفيـذ الرئيـسي    هو جهـة  

 والوكــاالت املعنيــة اجمللــس التنــسيقي لربنــامج الفــضاء الــوطين لتنــسيق التفاعــل بــني الــوزارات  
  .وغريها من املؤسسات لتعزيز فاعلية تنفيذ الربنامج

    
    النتائج الرئيسية    

  : النتائج التالية٢٠١٢-٢٠٠٨  يف الفترةنامجقت املرحلة األوىل من الربقَّح  
يوليـه  / متـوز  ٢٢ وإطالقـه يف     إنتاج سـاتل بيالروسـي الستـشعار األرض عـن ُبعـد             )أ(  
  ؛٢٠١٢

  ع األرضي للتخطيط والتحكم وجتهيزه تقنيا؛ جمَّإنشاء املُ  )ب(  
 للمنظومـة   جهة التـشغيل الوطنيـة    إنشاء أرشيف للصور الفضائية الرقمية لدى         )ج(  

  الفضائية البيالروسية اخلاصة باالستشعار عن ُبعد؛ 
  استحداث أجهزة عالية االستبانة لسواتل االستشعار عن ُبعد؛   )د(  
يف خمتلف فـروع    وتطبيقها  ات ونظم فضائية متقّدمة     مواصلة تطوير تكنولوجي    )هـ(  

  االقتصاد الوطين؛
  . لتدريس علوم الفضاء اجلويأساسي فينإنشاء نظام   )و(  
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    ةاخلالص    
 مــصاحل الدولــة يف مجهوريــةتتطــابق األنــشطة الــواردة يف برنــامج الفــضاء الــوطين مــع     

 يف جمـاالت البحـوث    الدعم احلكـومي    توفري  بيالروس وتتوافق مع التوجهات العاملية املتمثلة يف        
  .لفضائية والتكنولوجيات الفضائيةالفضائية والتنمية ا

وعلى أساس برنامج الفضاء الوطين، سيتم إنشاء فرع فـضائي جديـد لتنميـة االقتـصاد                  
  . البيالروسي، وكذلك خدمة فضائية لتلبية االحتياجات االجتماعية واحلكومية

ء الــوطين إىل التطــوير املنــهجي ملنظومــة الفــضاء يف ســوف يــؤدي تنفيــذ برنــامج الفــضا  
بيالروس الستشعار األرض عن ُبعد، وميكن هلذا، باإلضافة إىل إطـالق سـاتل االستـشعار عـن                 

. يف الـداخل واخلـارج     املعلومـات الفـضائية      املـستفيدين مـن   ُبعد البيالروسي، أن يزيد من عـدد        
فــضائية  السواتل مــن الــ  ء جمموعــات س املــشاركة يف إنــشا  ووســوف ُيتــاح جلمهوريــة بــيالر   

وقـد أبرمـت مجهوريـة      . واالنضمام إىل البلدان املشاركة يف النظام الدويل لرصد الفضاء اجلوي         
بيالروس اتفاقـات ثنائيـة حـول التعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف              

  .االحتاد الروسي وأوكرانيااألغراض السلمية مع 
    

    املرجع    
 تـشرين   ١٤ الـصادر عـن جملـس وزراء مجهوريـة بـيالروس بتـاريخ               ١٥١٧ار رقم   قرال  
   برنـــامج الفـــضاء الـــوطين للبحـــوث واســـتخدام الفـــضاء يف      بـــشأن، ٢٠٠٨أكتـــوبر /األول

ــسلمية  ــراض الـ ــرة األغـ ــه   ، ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـ ــالع عليـ ــن االطِّـ ــع  وميكـ ــى املوقـ ــايلعلـ  :التـ
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20801517.  

    
      أملانيا    

  ]يةنكليزإلبا: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩[

  
 مع كافة الدول املرتادة للفضاء علـى        وثيقةللمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي عالقات         

 مــع وكالــة الفــضاء األوروبيــة مــا يلتــزم بــه مــن ارتباطــات قويــةوإضــافة إىل . مــستوى العــامل تقريبــا
  .د األطرافلى أساس ثنائي أو متعّدشركاء داخل وخارج أوروبا ع، يتعاون مع )اإليسا(
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اجلانــب االســتراتيجي الرئيــسي ألنــشطة املركــز األملــاين لــشؤون هــو والتعــاون الــدويل   
 إىل التعاون مع الوكاالت، إىل إجياد صالت مؤسـسية مـع            ةً، إضاف يسعىالذي   ،الفضاء اجلوي 

 مـع   تعاونـه ثلـة هـذا النـوع مـن التعـاون الوثيـق             ومـن أم  . جامعات خمتارة علـى الـساحة الدوليـة       
  .  التقنية يف سنغافورةغجامعة توهوكو يف سنداي وجامعة نانيان

) املركـز الـوطين للدراسـات الفـضائية       (  املركز األملاين مع وكالة الفضاء الفرنـسية         ويتعاون  
شعار امليثـان عـن   وذلك الست، )Merlin( مريلني  بعثة  حتت اسم   ساتل لدراسة املناخ   على استحداث 

 وسوف تقـيس البعثـة تركيـز        ).نظم ليدار (ُبعد باستخدام النظم الضوئية للكشف والقياس عن ُبعد         
 املعتــزمومــن . غــاز امليثــان املــسبب لالحتبــاس احلــراري يف الغــالف اجلــوي باســتبانة ودقــة عــاليتني  

  .٢٠١٦  عامإطالق الساتل يف
بتزويـــدها ) Hayabusa-2( ٢- هيابوســـاةوتـــسهم أملانيـــا يف بعثـــة الكويكبـــات اليابانيـــ  

 الــيت اســتحدثها املركــز )ماســكوت(ســطوح الكويكبــات ركبــة اهلبــوط املتنقلــة الستكــشاف مب
ماســكوت مركبــة اهلبــوط صــنع ووافقــت وكالــة الفــضاء الفرنــسية علــى املــشاركة يف . األملــاين

ر مــن املقــرَّو. )MicrOmega( ميكــرو أوميغــا  عــن طريــق اجلهــازةعلــى مــستوى الــنظم الفرعيــ 
  .٢٠١٤عام  يف هناية ة ماسكوتمع املركب ٢- هيابوساإطالق

عقـد  ) جاكـسا (ويواصل املركز األملاين والوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء اجلـوي          
 / ويف كـانون األول    .اجتماعاهتما اإلستراتيجية الـسنوية لتـشجيع التعـاون املثمـر بـني الوكـالتني             

 بينهما بـشأن  املركز األملاين العمل مبذكرة التفاهم املشتركة       ت جاكسا و  ددَّ، م ٢٠١١ديسمرب  
وكانت الـشراكة بـني الوكـالتني يف رصـد الكـوارث قـد أثبتـت فعاليـة كـبرية            . رصد الكوارث 

ر املركــز ، قــر٢٠١٢َّويف ربيــع . ٢٠١١مــارس /خــالل الزلــزال الــذي ضــرب اليابــان يف آذار 
إىل خـربة اجلامعـة يف    رصـد الكـوارث بـالنظر      علىاألملاين وجامعة توهوكو يف سنداي التعاون       

  .هذا اجملال
 املركــز األملــاين إنــشاء مكتــب لــه يف يعتــزمولتعزيــز التعــاون االســتراتيجي مــع اليابــان،   
وســوف يــسعى هــذا املكتــب أيــضا إىل تعزيــز التعــاون مــع   . ٢٠١٣  عــام مــناعتبــاراًطوكيــو 

  .ومجهورية كوريا أخرى مثل الصني  آسيويةبلدانالشركاء والوكاالت يف 
ــسمرب /ويف كــانون األول   ــى٢٠١١دي ــن  التق ــريش   كــلٌّ م ــورنر، يوهــان ديت ــيس ف  رئ

 عـضوي اجمللـس التنفيـذي،       ديتـوس  غ وهـانزيور  غروبِّهريد  غاجمللس التنفيذي للمركز األملاين، و    
 ويـة  مدير اإلدارة الوطنية للمالحـة اجل      ، مع تشارلز بولدن   ، بيتر أمون  ، إىل السفري األملاين   ةًإضاف

مـستقبل  مواضـيع منـها بـاألخص       رس األمريكـي ملناقـشة      غوأعـضاء مـن الكـون     ) ناسـا (والفضاء  
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 املرصـد الـستراتوسفريي للرصـد الفلكـي باألشـعة حتـت         وحالـة استغالل حمطة الفضاء الدوليـة،      
  . غريسمتابعة، وبعثة )SOFIA(احلمراء 
ــدة يف نيــ       ــضاء املنعق ــة عــن الف ــدوة الوطني ــل أ/سانوخــالل الن ــورادو ٢٠١٢بري  يف كول

تسويق  علماء املركز األملاين مرتني على جناحهم يف     الدراسات الفضائية مت مؤسسة   رَّز، ك غسربن
هذه املرة األوىل اليت حتـصل فيهـا   و. املعتمد على تكنولوجيا الفضاء ) FireWatch(نظام فريووتش   

  . لصاحل البشريةالفضاء ُيستخدمتكنولوجيا منظمة أملانية على جائزة عن نظام مستمد من 
 اتفاق عام بـني وكالـة الفـضاء االحتاديـة الروسـية واملركـز               وقِّع،  ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   

 يف القطاع الروسي مـن حمطـة   )Kontur 2 (٢ كونتور تجربةلاألملاين خبصوص التنفيذ املشترك ل
ــة  ــضاء الدولي ــشغيل اآليل وامليكاترو   . الف ــد الت ــة معه ــشارك يف التجرب ــاتوي ــابع لني ــز  الت لمرك

األملاين، وكـذلك املعهـد املركـزي لبحـوث التـشغيل اآليل والـسيربنطيقا يف سـانت بطرسـربغ،                   
وتتنــاول التجربــة الــتحكم يف منــشآت التــشغيل اآليل . ومؤســسة الــصواريخ والفــضاء الروســية

  . األرضية يف أوبربفافينهوفني وسانت بطرسربغ من على منت حمطة الفضاء الدولية
ــارو   ــدن ٢٠١٢مــايو /يف أي ــشارلز بول ــرلني واملركــز األملــاين يف  ، مــدير ناســا،، زار ت  ب

تعـدد األطـراف يف     املأوبربفافينهوفني إلجراء املزيد من املناقشات حول فرص التعـاون الثنـائي و           
 بيتـر  لقـاءات مـع  جمال الفضاء، وعقـد املزيـد مـن االجتماعـات علـى املـستوى الـسياسي، منـها            

 االقتصاد والتكنولوجيـا االحتاديـة، وكـالوس بيتـر          ملانية بوزارة للشؤون الرب  وزير الدولة    هينتسه
  . عضو الربملان،يلشفو

ــدويل للطــريان والفــضاء      ــصالون ال ــد يف موســكو،  ) ٢٠١١مــاكس (ويف ال ــذي ُعق ال
 رئـيس   ، بفالدميـري بـوتني    ، رئيس اجمللس التنفيذي للمركز األملـاين      فورنر،ب يوهان ديتريش    حَّر

ع املركـز األملـاين   قّـ وخـالل الـصالون، و  . املركـز الذي أقامـه   عرض  امل يف   ،وزراء االحتاد الروسي  
 فوتـون    كبـسولة العـودة    بـشأن  مـشتركة    اتفاقاً إلجراء حبـوث   ووكالة الفضاء االحتادية الروسية     

  . املوادعلميف جمال ) Foton M( ام
ــابع للمركــز األملــاين   ٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول   ــة الت  ، افتــتح معهــد األحبــاث الكوكبي

ــة    ــة موســكو احلكومي مكــس  (أرضــيا مــشتركا   معمــال الالخرائط ورسم للجيوديسياوجامع
  .طح الكواكب يف اجملموعة الشمسية أسلدراسة )الب

ل اتـصاالت املركبـات الفـضائية       ، بـدأ مـشروع ختفيـف تعطّـ        ٢٠١٢فربايـر   /ويف شباط   
هـد التكنولوجيـا يف     ية ومع يف كولونيا كمشروع مشترك بني أكادميية العلوم الروسـ        ) كومبيت(

  .هةكارلسرو
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وُعقد املؤمتر الروسي األملاين املعين بالدفع الكهربائي وتطبيقاته على ضفاف هنـر فولغـا         
  . يف جمال الدفعاستشراف حلول طموحة، وركز املؤمتر على ٢٠١٢يونيه /يف حزيران
اين بنجـاح الـساتل األملـ     ) Soyuz(، أطلق الصاروخ سويوز     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٢ويف    

 جتربـة تعمـل علـى التحقـق مـن           ١١ الـساتل األملـاين      وجيـري . مـن بـايكونور   ) TET-1 (١-تيت
  .التكنولوجيات على منت الساتلسالمة 

ــع املــستوى مــن املركــز األملــاين يرأســه     و   ــد رفي ــغروريد غــُدعــي وف  عــضو اجمللــس  ه،ّب
تــشيوان يف ني مــن جــ) Shenzhou-8 (٨- شــينجو ملــشاهدة اإلطــالق النــاجح لرحلــة،التنفيــذي

 بيوبــوكس  التجــارب األملانيــةوحــدةت كبــسولة العــودة وضــّم. ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين
)Biobox ( قــت وقــد حقَّ.  وأملانيــاصني جتربــة بيولوجيــة أعــدها علمــاء مــن الــ ١٧ ُتجــريالــيت

مــة مــن محولــة علميــة مقدَّ أول  وحــدة بيوبــوكسوُتعتــرب. ا يف نتائجهــاالتجــارب جناحــا كــبري 
  .شريك غريب

 املركـز   بـيجني  يف   تـانغ يـالينغ   اد الفـضاء الـصينيني يف       زار وفد مـن مركـز تـدريب روّ        و  
ــاين يف آذار ــارس /األمل ــة   ٢٠١٢م ــة اإلطاري ــار االتفاقي ــة يف إط ــق الثنائي ــال  لتوثي ــاون يف جم  التع

الفـضائية  املركبـات  ومكتـب هندسـة   األملـاين  بني املركز   اليت أبرمت    الفضائية املأهولة    املركبات
  .أهولة بالصنيامل

ــة فـــضاء جنـــوب  و   ــديثا املركـــز األملـــاين يف  أزار وفـــد مـــن وكالـ ــا املؤســـسة حـ فريقيـ
ــاين   ــشرين الث ــهوفني يف ت ــوفمرب /أوبربفافين ــة     . ٢٠١١ن ــشروعات ملموس ــارة م ــن الزي ــتج ع ون

  .الت رصد األرض واحملطات األرضيةللتعاون يف جما
ين مـع شـركائه الـربازيليني مـن     ، احتفـل املركـز األملـا      ٢٠١١نـوفمرب   /ويف تشرين الثاين    

إدارة علوم وتكنولوجيا الفضاء اجلـوي واملعهـد الـوطين لبحـوث الفـضاء، باإلضـافة إىل وكالـة            
 التعـاون العلمـي يف سـاو        بـشأن  املـشترك االتفـاق    إلبـرام  األربعـني    بالـذكرى الفضاء الربازيليـة،    

وا أ وبــدثيقــةووعلــى مــدار أربعــة عقــود، أســس الــشركاء عالقــة       .  دوس كــامبوسيــهخوز
  .لعلوم األساسية وكذلك التطبيقيةاجماالت يف عديدة مشروعات ثنائية 

، اخُتـتم بنجـاح املعـرض الـدويل للطـريان والفـضاء اجلـوي،               ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   
إطـارا مالئمـا    هذا   معرض الطريان    ويوفِّر.  بولندا بالتعاون مع  يف برلني،    كل سنتني ُيقام  الذي  و

ة مــع الــشركاء الــدوليني مــن الــصني واليابــان واالحتــاد الروســي والواليــات   للمناقــشات الثنائيــ
، مثل مـؤمتر الربملـانيني       واالحتفاالت باملناسبات   ولعقد املؤمترات  الشركاء،املتحدة وغريهم من    
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ــه الــذي ،ويــوم الفــضاء ــة فيليــب روســلر احتفــل ب ــا ، حتــت رعاي   وزيــر االقتــصاد والتكنولوجي
  .ضيعيةموا ندوات وعدة، االحتادي

    
    إيطاليا    

  ]يةإلنكليزبا: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩[

  
 جهودهـا يف أنـشطة الفـضاء علـى املـستوى          تعزيـز  ٢٠١٢واصلت إيطاليا خـالل عـام         

  .على املستويني األورويب والدويلالوطين وأيضا من خالل التعاون 
    

     الدوليةالعالقات    
ــا أساســيا يف أو تظــلّ   ــا مــن خــالل املــشاركة الكــبرية لوكالــة الفــضاء    إيطاليــا العب روب

ــرامج   ــة يف ب ــة  اإليطالي ــة الفــضاء األوروبي ــسا(وكال ــاين . )اإلي ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ، ٢٠١٢ن
  .لوزاري يف كازيرتا وتولت رئاسته على املستوى ااإليسااستضافت إيطاليا جملس 

عــت قَّوو. قاهتــايطاليــة توســيع شــبكة عالوخــارج أوروبــا، واصــلت وكالــة الفــضاء اإل  
 اتفاقات تعاون يف جمـال الفـضاء مـع وكـاالت فـضاء جديـدة وبـدأت يف بـرامج                     ٢٠١٢خالل  

  . ومشروعات جديدة متعلقة بالفضاء
 العمـل   حلقـة ، استضافت إيطاليا    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٨وخالل الفترة من      

للمالحة الفـضائية الـيت ُعقـدت يف    االحتاد الدويل وألمم املتحدة بني ا املشتركة  الثانية والعشرين 
:  العمل املعنية بتطبيق تكنولوجيـات الفـضاء لتلبيـة احتياجـات البـشرية             حلقة"نابويل حتت اسم    

 وكالـة الفـضاء اإليطاليـة    وشـاركت ". الدروس املستفادة من حاالت من منطقة البحر املتوسط 
 بلـدا، خاصـة مـن       ٥٠ مـشاركا مـن      ١٣٠يف رعاية ذلك احلدث الدويل الذي حضره         اإليساو

  .البلدان النامية
 مـؤمتر االحتـاد     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٥ إىل   ١واستضافت إيطاليا يف الفترة من        

.  بلـدا  ٨٣ مـشارك مـن      ٣ ٥٠٠ وحـضره  يف نابويل،    الثالث والستني الدويل للمالحة الفضائية    
. هائرؤســاب ثلــةمم العديــد مــن وكــاالت الفــضاء واملؤســسات الدوليــة املعنيــة بالفــضاء   وكانــت
  .املائة من احلضوريف  ٣٠وم الفضاء  علبة الشباب وطلوشكَّل
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 شاركت وكالة الفضاء اإليطالية يف معارض ومؤمترات خمتلفـة، منـها            ٢٠١٢  عام ويف  
ض العمليــات شــيلي؛ ومعــرالــذي ُعقــد يف ) FIDAE 2012( والفــضاء للجــواملعــرض الــدويل 

 يف رومـا؛ ومعـرض      الـشباب والتعلـيم واجلامعـات     ندوة  يف ستوكهومل؛ و   ٢٠١٢الفضائية لعام   
باململكـة  فـارنربه   ،  ٢٠١٢ لعـام  لدويلا فارنربه يف تولوز بفرنسا؛ ومعرض      ٢٠١٢لعام   الفضاء

يف نــابويل  ٢٠١٢ونــدوة املــستقبل البعيــد لعــام ؛  الــشماليةيرلنــداوإاملتحــدة لربيطانيــا العظمــي 
 الــدويل امو بإيطاليــا؛ ومعــرض اليابــانيف برغــ ٢٠١٢معــرض برغــامو للعلــوم لعــام بإيطاليــا؛ و

 والنيــازك يف باتّنويــا باليابــان؛ ومــؤمتر الكويكبــات واملــذ غ يف نا٢٠١٢لعــام للفــضاء اجلــوي 
  .ا بالياباناتغني
    

     الفضاءعلوم    
ــ   ــامج األورويب الستكــشاف الفــضاء    دُُّتَع ــا واحــدة مــن الــشركاء الرئيــسيني يف الربن  إيطالي

)Aurora ( وكالة الفـضاء اإليطاليـة    ويف هذا اإلطار، فإنَّ   .  الرؤية العاملية لالستكشاف   الداعم ملبادرة 
 من خربات مـن خـالل       تسبتهبناء على ما اك   ) ExoMars(كسومارس  إ هي املساهم الرئيسي يف بعثة    

التابعـة لوكالـة الفـضاء    ) Mars Express(كسربيس  مارس إمسامهتها يف بعثتني سابقتني، األوىل بعثة
مقياس االرتفاعات الراداري اخلـاص  هازين مها   جب وكالة الفضاء اإليطالية     فيها وأسهمت بية،واألور

ــدم  ــالرادار املتق ــوين   ب ــه األي ــريخ وغالف ــسرب جــوف امل ــه  ) MARSIS(، مارســيس  ل ــاف فوريي ومطي
لـإلدارة الوطنيـة     بعثة ساتل استطالع املريخ املـداري التـابع          تزويد املسامهة الثانية    انتوك. الكوكيب

  ).SHARAD(شاراد  رادار األعماق الضحلة بأجهزة )ناسا(الحة اجلوية والفضاء للم
 الـيت أرسـلتها ناسـا    ،)Juno( جونـو  كما سامهت وكالة الفضاء اإليطالية أيضا يف بعثـة     

 املـشتري باسـتخدام األشـعة دون    ، بتزويدها جبهاز رسم اخلرائط الشفقية لكوكب  إىل املشترى 
بعثـة  يف  وسـامهت   ،  "Ka"علـى نطـاق التـردد       العامل  هاز الترمجة   وج) JIRAM (، جريام احلمراء
ــستا وســريس عــن قــرب، مــن   دالتابعــة لناســا، واملخصــصة لرصــ  )Dawn(دون   الكــويكبني في

 /ويف أيلـول  ). VIR-MS(لرسم اخلـرائط    املستخدم  احلمراء  املرئية ودون   خالل مطياف األشعة    
خباصــة ومنــها بــات املتطــايرة، كَّاملرملطيــاف وجــود كميــات كــبرية مــن  أظهــر ا٢٠١٢ســبتمرب 

 ل ختتلـف بـشك  بعمليـة حمتوية على اهليدروجني وصلت إىل الكويكب العمالق فيـستا        مركَّبات  
  .على القمراملوجودة  الترسبات بشأن بالفعل سبقت دراستها اليت العمليةجذري عن 

 جنـاح   علـى  يـساعد بشكل كـبري    ) Cassini( كاسيين   وُتسهم الشراكة اإليطالية يف بعثة      
 وجتربــة العلــوم الراديويــة اكتــشاف املــذكور املطيــاف أمكــن بفــضل، ٢٠١٢  عــامففــي. البعثــة
  . عاملي من املياه يف باطن تيتانحميط
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 الـصفيفة املقرابيـة    سامهت وكالـة الفـضاء اإليطاليـة يف بعثـة            ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   
مـة مـن    مـن خـالل اخلـدمات املقدّ      التابعـة لناسـا     ) NuSTAR(لتحليل األطياف النووية، نوسـتار      

األرضـي يف مالينـدي بكينيـا، وكـذلك مـن خـالل مـسامهة مركـز بيانـات                   سـان مـاركو      قطاع
  . لبيانات نوستارحزمة الرباجميات التحليلية تطوير يفالعلوم التابع لوكالة الفضاء اإليطالية 

علــى  لناســا ة التابعــهبطــت املركبــة الطوافــة كيوريوســيت ، ٢٠١٢أغــسطس /ويف آب  
ــا    ــرة، وشــاركت إيطالي ــاكوكــب الزه ــاب  فيه ــضم كت ــة ت ــة الطــريان  " برقاق ــاردو "مدون  لليون

  .١٥٠٥  عامدافنشي والذي يرجع تارخيه إىل
قـام  فيزيـاء اجلـسيمات   مـن جتـارب    جتربـة  إجـراء أسهمت وكالة الفضاء اإليطاليـة يف    و  

 ٢٠١٢  عـام  ويف. ليـة مرصد مطياف ألفا املغناطيسي املوجود علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدو             هبا  
  . مليار عملية رصد١٨ياف أكثر من  املطأجنز

 أُطلق سـاتل دراسـة النـسبية العامـة بأشـعة الليـزر، واملخـصص لدراسـة                  ٢٠١٢  عام ويف  
  ).Vega( فيغا  الرحلة األوىل ملركبة اإلطالقيف ،غريينت-ز نالنسبية العامة، وبصفة خاصة تأثري لي

 ، وهـي  )AGILE( أجيلـه    عة من خالل الساتل   املُجمَّ، ُنشرت البيانات    ٢٠١٢  عام ويف  
 ز حاليـاً مبـستوى    ، الـيت تتميّـ     انبعاثـات األشـعة الـسينية مـن سـدمي الـسرطان            رات يف املتغّيتوضح  

  .كمصدر للمعايرة السدمي املذكور  العديد من البعثات األخرىتستخدملذا عايل االستقرار و
 مهمـة، مثـل حـصول فريـق رحلـة           حـصل بعـض العلمـاء اإليطـاليني علـى جـوائز           ولقد    
ــ ــوينغس -ينيكاس ــائزةعلــى ) Cassini-Huygens(ه ــوطين التــابع   اجلــو متحــف ج  والفــضاء ال

علـى جـائزة برونـو روسـي لعـام           أجيله   ان، كما حصل أحد العلماء من فريق      ملؤسسة مسيثسوني 
ية  القيـادات النـسائ    ةإحدى العاملات يف وكالة الفـضاء اإليطاليـة علـى جـائز           حصلت  ، و ٢٠١٢

  .٢٠١٢لعام  يف جمال الفضاء اجلوي
    

     األرضرصد    
نـة مـن أربعـة      وَّ املك ،)COSMO-SkyMed(مـد   -سكي- كوزمو  كوكبة السواتل  ُتسهم  

 دراســتهاســيين، بــشكل هائــل يف رصــد األرض بغــرض  إشــعاعي ســواتل راداريــة ذات نطــاق 
  .دارة املخاطر والكوارث الطبيعية وإاواحلفاظ عليه

الـيت   الـزالزل  واجهت إيطاليـا كارثـة طبيعيـة جديـدة متمثلـة يف              ٢٠١٢مايو  /يف أيار و  
ــا  أصــابت ــا روماني ــيم إميلي ــد .  إقل ــة ســواتل ســاعدتوق ــو كوكب ــد -ســكي- كوزم ــسبب م ب

إدارة الطــوارئ وأنتجــت جمموعــة علــى  تكــرار مرورهــا، بــشكل كــبري االخنفــاض البــالغ لــزمن
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ــثريا     ــي ك ــل العلم ــادت التحلي ــبرية أف ــات ك ــانون ا. بيان ــاينويف ك ــاير /لث ــن  ٢٠١٢ين ــب م  طُل
وجيـرى  . قرب جزيـرة جيليـو     كوستا كونكورديا اليت جنحت      الكوكبة رصد السفينة اإليطالية   

  . نفطي خطريبتسّر هذا احلدث املأساوي باستمرار خوفا من حدوث رصد
ضـت  را أيضا يف إدارة عـدة منـاطق تعرّ        مؤّخمد  -سكي-كوزمو كما شاركت سواتل    

ضـت  فريقيـا، والـزالزل الـيت تعرّ      أتوى الدويل، وهـي بركـان نـابرو يف          لنكبات طبيعية على املس   
  . وتركيا، والفيضانات يف ميامنارهلا نيوزيلندا واليابان

هـذه القـدرة الدوليــة جعلـت الكوكبــة اإليطاليـة قــادرة علـى أن تــضع حتـت تــصرف       و  
رصـد  الفريـق املخـتص ب   ينـهض بـه     وهـو مـشروع      (املواقع الكـربى للمخـاطر األرضـية      مشروع  

 جمموعـة بيانـات     ٢٠١٢، بـدءا مـن عـام        )األرض لدراسة املناطق املعرضـة ملخـاطر جيوفيزيائيـة        
 حبـصة  علـى وجـه الدقـة،    تـساهم سـواتل الكوكبـة   وسـوف  . قيمة سنويا لتحليل هـذه الظـواهر     

  . صورة ملنطقة هاواي١٠٠ر حبوايل سنوية ُتقدَّ
 مـــد-مـــاس- بلـــو يف مـــشروعبـــدور كـــبريأيـــضا  املـــذكورة كوكبـــةالكمـــا تـــشارك   

)BlueMassMed( املوسع.  
 إدارة حمليــة معنيــة بالتجــارة ومــصائد  ٣٧ويــشمل املــشروع ســت بلــدان متوســطية و   

ث قرصـنة والتـهريب والتلـوّ   األمساك والبيئة والبحث واإلنقاذ البحري، وكذلك أيضا مبـسائل ال        
  .واهلجرة

    
     الفضاء الدوليةحمطة    

ــا أول كانــت   ــد إيطالي ــ أورويب بل ــة يف شاركي ــة مــن خــالل    إقام  حمطــة الفــضاء الدولي
املائـة مـن حجـم      يف   ٥٠بـصنع    إيطاليـا    تكفلـت وقـد   .  والتعاون الثنائي مع ناسـا     اإليسابرنامج  

 ٣ و ٢نـود    و ،)Cupola(كوبوال  ، و )Columbus( كولومبوس   كيفة الضغط يف احملطة   امل ألجزاءا
)Node 2 and 3(، دة املهامنصة متعّدوامل دة األغراض متعّداللوجستية والوحدة.  

ــة         ــة مرافــق ومعــدات اســتحدثتها وكال ــا علــى مــنت حمطــة الفــضاء الدولي ويوجــد حالي
ة  املعــين بدراســة اآلثــار الــشاذَّالبــشريةفــسيولوجيا الالفــضاء اإليطاليــة، وهــي مرفــق اإلشــعاع و

 ،)ELITE-S2 (، ومرفــق الفــسيولوجيا البــشرية)ألتيــا( األمــد علــى املالحــيني الفــضائيني  طويــل
ــوجي   ــة داخــل حمطــة الفــضاء     اخلــاصواجلهــاز البيول ــة اجلرثومي ــيم ورصــد األغــشية احليوي  بتقي

  ).فايبل (الدولية



 

14 V.12-57314 

 

A/AC.105/1025

 منــذ ســنوات ،املوجــود يف نــابويل ،عمليــات دعــم املــستخدماإليطــايل لركــز املويعمــل   
ــةعلــى دعــم عمليــات   ــتحكّ ة املتواجــداألطقــم املالحي  فيهــام  يف املــدار، ورصــد التجــارب وال

وتقـدمي  )  يف بعـض احلـاالت     من خالل املرافق واألجهزة املوجـودة يف املـدار        (ذها عن ُبعد    وتنفي
  .  العلماء اإليطالينيمجيعالبيانات الواردة من حمطة الفضاء الدولية إىل 

إيطـاليني علـى مـنت       فـضائيني    حـني وعلى مدار العشرين عاما املاضية، سـافر مخـسة مالّ           
 وبقــي أربعـة منــهم  ،)Soyuz( سـويوز  كبــة الفـضائية الروســية وك الفــضائي األمريكـي واملر املكّـ 

حالت حــان جديــدان للمــشاركة يف الــر ب حاليــا مالّوُيــدرَّ. علــى مــنت حمطــة الفــضاء الدوليــة 
  .٢٠١٤ و٢٠١٣طويلة األجل يف 

    
     اإلطالقمركبات    

الفــائق الــذي شــهدته أول النجــاح صــنع ، شــاركت إيطاليــا يف ٢٠١٢فربايــر /يف شــباط  
 وسامهت إيطاليـا بـأكثر مـن    ،)Vega( نوغ فيغا احلجم من ة متوسط ةأوروبيملركبة  إطالق   عملية
    باإليطاليــــة، الــــيت امسهــــا ق فيغــــامركبــــة اإلطــــال و. مــــن ميزانيــــة الربنــــامج  يف املائــــة  ٦٠

)Vettore Europeo di Generazione Avanzata (من مركبات اإلطالق األوروبية، متقّدأو اجليل امل 
رام يف املـدارات األرضـية القطبيـة        غ كيلـو  ٢ ٠٠٠ إىل   ٣٠٠ع سواتل تـزن مـا بـني         وضمبقدورها  

ــات رصــد األرض      ــة وبعث ــات العلمي ــن البعث ــد م ــاء العدي ــضة أثن ــن ضــمن  . واملنخف   محــوالت وم
ــا ــزر  فيغـ ــعة ليـ ــة بأشـ ــسبية العامـ ــة النـ ــاتل دراسـ ــاتو) LARES (، الريـــس سـ  ١-الـــساتل أملاسـ

)ALMASat-1 (متــها اجلامعــات األوروبيــة، وهــي   نانويــة قدَّ ســواتلبعةاإليطــاليني، وســe-St@r 
) فرنــــسا (Robustaو) بولنــــدا (PW-Satو) هنغاريــــا (MaSat-1و) رومانيــــا( Goliat و)إيطاليــــا(
  ).سبانياإ( Xatcobeoو) إيطاليا (UniCubeSat GGو
    

    التعليم    
لتطبيقـات املتعلقـة     النمـو والتعلـيم يف جمـال العلـوم والتكنولوجيـا وا            ةبـشدَّ  إيطاليا   تشجِّع  

 مهــا قنــاة مــشروعانرا  مــؤّخُنفِّــذوقــد . لمــدارسموجَّهــة لبالفــضاء مــن خــالل بــرامج وأنــشطة  
الـذي  ) EduSat( أدوسـات    نترنـت والـساتل امليكـروي     اإلعلى  ة  يالشبك) Aerospace(يروسبيس  آ

  .يف روما سابينتسا التابعة جلامعة اجلوي كلية هندسة الفضاء أجهزة تعليمية استحدثتهاحيمل 
للـشباب علـى املـستوى الـوطين     دراسـية   وكالة الفـضاء اإليطاليـة كـل سـنة فرصـا       وتتيح  
 مـن مـستوى   املختلفـة   الدراسـية    دعـم عـدد مـن الـربامج          ٢٠١٢ قـد واصـلت يف عـام      و. والدويل

 ٢٠١٢  عــاملــت أيــضا يفكمــا مّو. املاجــستري يف جمــال الفــضاء يف اجلامعــات واملعاهــد اإليطاليــة
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ــة التاليــةبــرامج الزما  املتحــدة األمريكيــة بالتعــاون مــع مؤســسة العلمــاء   اليــاتبرنــاجمني يف الو: ل
والباحثني اإليطاليني يف أمريكا الشمالية، وبرنامج يف املعهد األورويب لسياسات الفـضاء يف فيينـا               

 يف املاجـستري    دراسـيني مـن مـستوى     بالتعاون مع اجلمعيـة اإليطاليـة للمنظمـة الدوليـة، وبرنـاجمني             
معهـد مــاريو غــولتش للدراسـات الفــضائية العليــا يف كوردوبــا بـاألرجنتني، بالتعــاون مــع اللجنــة    

  .لباخ بالنمساأثة برامج يف املدرسة الصيفية يف الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني، وثال
    

    اليابان    
  ]يةنكليزإلبا: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣[
  

    ج حمطة الفضاء الدوليةة يف برناماملشارك    
ذ يف جمـال التعـاون       برنامج حمطة الفضاء الدولية هو أكرب برنامج على اإلطـالق ُيَنفَّـ            نَّإ  

وســوف ُيــسهم الربنــامج يف زيــادة . العلمــي والتكنولــوجي الــدويل يف ميــادين الفــضاء اجلديــدة
ن يف تعزيـز برنـامج      وقد نشطت اليابا  . االستفادة من الفضاء اخلارجي ويف حتسني نوعية حياتنا       

وتـشمل مـسامهات   .  البلدان املـشاركة يف هـذا الربنـامج       مجيع الدولية بالتعاون مع     اءحمطة الفض 
ــة      ــة تطــوير وحــدة التجــارب الياباني ــان يف احملطــة الدولي ــو"الياب ــل  )Kibo" (كيب ــة النق   ، ومركب

H-II Vehicle املعروفة اختصارا باسم )HTV( .يف برنامج احملطـة  وقد بدأت اليابان يف اإلسهام 
 منذ بدايته، وهو من أبرز برامج التعاون الدويل يف جمال اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            لدوليةا

 اليابانيـــة كيبـــو إلجـــراء جتـــارب خمتلفـــة يف التجـــاربوُتـــستخدم وحـــدة . األغـــراض الـــسلمية
ي  أنـــشأت الوكالـــة اليابانيـــة الستكـــشاف الفـــضاء اجلـــو ٢٠١٠يوليـــه /ويف متـــوز. املـــدارات

 زيـادة االسـتفادة مـن     آسـيا هبـدف     فائـدة    وحدة كيبو مـن أجـل        مكتباً معنياً بتسخري  ) جاكسا(
  .حدة كيبو لدى النظراء اآلسيوينيو

فتـرة  لقـضاء    احملطـة الدوليـة      إىل ي املالح الفـضائي اليابـاين أكيهيكـو هوشـيد         وقد أُرسل   
 مـالح  وسـيتوىل . ٢٠١٢وفمرب نـ / أن يعود إىل األرض يف تشرين الثاين      علىيوليه،  /طويلة يف متوز  

  عـام  يفالبعثـة التاسـعة والـثالثني        حمطة الفضاء الدوليـة أثنـاء        قيادةالفضاء الياباين كويتشي واكاتا     
وإضـافة إىل ذلـك،   . ح فـضاء آسـيوي يتـوىل هـذه املهمـة اهلامـة      ، وسيكون هبـذا أول مـالّ   ٢٠١٣

  .ل على منت حمطة الفضاء الدوليةمحني يابانيني آخرين للع ثالثة مال٢٠١١ّيوليه /تأهل يف متوز
  يف نقــــل اإلمـــدادات إىل احملطــــة الدوليــــة،   HTVوتـــزداد أمهيــــة دور مركبـــة النقــــل     

ــة   . وك الفــضائيبعــد تقاعــد املكّــ  ــة النقــل الثالث ــة باســم  ) HTV3(وقــد أكملــت مركب واملعروف
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إىل يوليـه   /وزبنجاح مهمة نقل احلمولة خالل الفترة من مت       " KOUNOTORI-3 "٣-كونوتوري
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول

    
    عدُب عن االستشعار    

فة التعاون الدويل من خالل أُطـر دوليـة مثـل الفريـق املخـتص              ز اليابان بصورة مكثّ   تعزِّ  
وبصفة خاصة، قامت جاكسا علـى مـدار        . برصد األرض واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض      

 ةنفيـذ االسـتراتيجي التـابع للجنـة املعنيـ         العامني املاضيني بدور رائد من خالل رئاستها لفريق الت        
  .بسواتل رصد األرض

واحملـيط   آلسـيا    )جيوس( العاملية لنظم رصد األرض      ُعقدت الندوة اخلامسة للمنظومة   و  
ــسان   ــو يف ني ــادئ بطوكي ــل أ/اهل ــوم   ٢٠١٢بري ــوطين للعل ــستجدة يف املتحــف ال .  واالبتكــارامل

النـدوة، بـدعم مـن وزارة       يف تنظـيم    ن   يف اليابـا   وشارك مكتـب الفريـق املخـتص برصـد األرض         
مبـادرات  " النـدوة موضـوع      وعاجلـت  اليابانيـة،    يـا التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوج    

 يف منطقــة آســيا واحملــيط   الفريــق املخــتص برصــد األرض الراميــة إىل حتقيــق النمــو األخــضر      
  .لوجي والغابات واحمليط والزراعة، وبصورة خاصة يف جماالت املياه والتنوع البيو"اهلادئ

 املعنيـة بالتنميـة املـستدامة يف مـؤمتر األمـم            الفريـق  اليابان أيضا مـن جهـود        عزَّزتكما    
. باملبادرة إىل املـشاركة يف األحـداث اجلانبيـة الـيت نظَّمهـا            ) ٢٠+ريو(املتحدة للتنمية املستدامة    

 البيانـات  ، أنَّ"املستقبل الـذي نبتغيـه    " اليت صدرت باسم     ، اخلتامية ٢٠+وثيقة ريو وقد اعتربت   
 ة مهمـة   واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثوقـ        املـوقعي  على تكنولوجيا الفضاء والرصـد       ائمةالق

 كمــا نوَّهــت املــشاريع يف جمــال التنميــة املــستدامة،  وتــسيريلرســم الــسياسات ووضــع الــربامج  
  .بسواتل رصد األرضاللجنة املعنية أمهية الرصد العاملي لألرض عن طريق ب

سُتتيح بعثة رصد الـتغري العـاملي اجملـال إلجـراء عمليـات رصـد طويلـة األمـد ومـستمرة                     و  
ن هذه البعثـة مـن سلـسلتني مـن          وتتكّو. ضرورية لفهم آثار تغري املناخ على مدى سنوات عديدة        

 لرصــد GCOM-C امليــاه وسلــسلة ت لرصــد الــتغريات يف دوراGCOM-Wسلــسلة : الــسواتل مهــا
 شـيزوكو   بـإطالق  GCOM-W  سلـسلة   جاكـسا بنجـاح    اسـتهلت وكالـة   وقـد   . يـة تغريات املناخ ال
)Shizuku (أغــسطس / يف آباألوليــة املعــايرة والتحقــق عمليــات، وبــدأت ٢٠١٢مــايو /يف أيــار

 امليـاه، مثـل   ت آليـات دورا GCOM-W ترصـد سلـسلة  وسـوف  . املاضي بعد بدء تـشغيل الـساتل    
 حـرارة ميـاه البحـار ومـستويات         تالرياح فوق احملـيط ودرجـا     التهطال وكميات البخار وسرعة     

وقــد أشــارت بيانــات الرصــد الــصادرة عــن شــيزوكو يف   . امليــاه يف املنــاطق الربيــة وعمــق الــثلج 
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ل امتداد اجلليد البحري يف احمليط املتجمد الشمايل قد وصـل إىل أقـ            أنَّ   إىل   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
  سلسلة رصدتوس. ٢٠٠٧عام   يف   هالذي وصل ملعدل السابق    با ةًمعدل له يف تاريخ الرصد، مقارن     

GCOM-C       ــل ــون والرصــيد اإلشــعاعي، مث ــدورة الكرب ــة ب ــة املتعلق ــسطحية واجلوي  القياســات ال
  .لبحر والنباتات والثلج واجلليدالُسُحب واهلباء اجلوي ولون مياه ا

 بعثـة   تهلتاسـ ،  "رصد غازات االحتباس احلراري مـن الفـضاء       " املعنونالبند  يف إطار   و  
إلطــالق ســاتل رصــد مــشتركة بــني وزارة البيئــة واملعهــد الــوطين للدراســات البيئيــة وجاكــسا  

" إيبكــوكي"أو  )GOSAT" (غوســات"غــازات االحتبــاس احلــراري املعــروف اختــصاراً باســم   
)IBUKI ( ــاين ــاير /يف كــانون الث ــساتل ، ٢٠٠٩ين ــزات   أن  وبوســع ال ــوزُّع تركُّ ــة ت يرصــد بدق
أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   .  علـى مـستوى العـامل      احلراري يف الغالف اجلوي    االحتباس   ازاتغ

تـوفري أدلـة   نت وزارة البيئة واملعهد الوطين وجاكـسا مـن   كَّ، وللمرة األوىل يف العامل، مت     ٢٠١١
.  رصـد غـازات االحتبـاس احلـراري        الـساتلية يف جمـال    بيانـات   ال فعاليـة تطبيـق      كمية تثبت مدى  

  .ملتابعة أعمال غوساتدراسات اء إجر اليابان أيضا وتشجع
ــون، وعقــب       ــات والكرب ــع الغاب ــات ويف جمــال تتبُّ ــرادار ذي ةالرصــد الناجحــ عملي  لل

" L"الفتحــة االصــطناعية مــن نــوع مــصفوفة دايتــشي املطــاورة العامــل علــى النطــاق التــرّددي    
لـة احليويـة     وقياس مقدار الكت   احلرجية وغري احلرجية  والذي ميكنه الكشف عن املناطق      ) بلسار(

 ٢-الـساتل ألـوس    تعمـل جاكـسا علـى تطـوير اجليـل اجلديـد مـن                رض، فوق سطح األ   احلرجية
)ALOS-2(   الــذي ســيحمل علــى متنــه الــرادار ذي الفتحــة االصــطناعية العامــل علــى النطــاق ،

 إجــراء عمليــات رصــد واســعة النطــاق   ٢- ألــوسوميكــن للــساتل. )٢-بلــسار" (L "التــرّددي
رنـة بدايتـشي، ممـا سيـسهم بـشكل أكـرب يف رصـد الغابـات علـى املـستوى            وباستبانة عالية، مقا  

وسـيحمل الـساتل    . العاملي، وكذلك فيما خيص رصـد الكـوارث واألراضـي والزراعـة وغريهـا             
  .٢٠١٥  عام أجهزة استشعار بصرية، ومن املقرر إطالقه يف)ALOS-3 (٣-ألوس

    
    الحة بالنظم العاملية لسواتل امل الدولية املعنيةاللجنة    

عقــب االجتمــاع النــاجح للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة الــذي       
، واصـلت   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩ إىل   ٥استضافته حكومة اليابان يف طوكيو خالل الفترة مـن          

وتـسهم اليابـان، بـصفة خاصـة، يف تعزيـز           .  يف األنـشطة املتعلقـة باللجنـة       اجلادةاليابان مشاركتها   
املنظمة اآلسيوية للـنظم     لسواتل املالحة من خالل دعم       كوكبات النظم العاملية املتعددة   تخدام  اس

كمـا تواصـل اليابـان      . ٢٠١١سـبتمرب   /ست يف أيلـول   الـيت تأسّـ   العاملية املتعددة لسواتل املالحـة      
  .سواتل النقل املتعددة الوظائفل الساتليتعزيز النظام الساتلي شبه السميت ونظام التعزيز 
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     اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئامللتقى    
يف عـام   ) امللتقـى (تأسَّس امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ                   
 وشاركت يف امللتقى، الـذي ُيعـدُّ      .  لتعزيز أنشطة الفضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        ١٩٩٣

يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وكـاالت فـضاء وأجهـزة حكوميـة         أكرب مؤمتر متعلق بشؤون الفضاء      
 دولية، مثل األمم املتحدة، إىل جانب شركات وجامعـات ومعاهـد حبثيـة مـن أكثـر                  ظماتومن

ويتــيح امللتقـى، الــذي يـشهد حــضورا متزايـدا مــن    .  منظمــة دوليـة ٢٤ بلــدا ومنطقـة و ٣٥مـن  
لدويل يف جمال أنـشطة الفـضاء بـشكل         مسؤولني رفيعي املستوى، فرصة فريدة ملناقشة التعاون ا       

 أفرقـة عاملـة يف جمـاالت رصـد األرض، وتطبيقـات سـواتل              ة أربع حالياوينظم امللتقى   . ملموس
ــادل       ــة الفــضائية، وذلــك لتب ــة يف جمــال الفــضاء، واســتغالل البيئ ــيم والتوعي االتــصاالت، والتعل

 يـدعم امللتقـى إقامـة    كمـا . املعلومات بشأن أنشطة وخطـط كـل بلـد وإقلـيم يف تلـك اجملـاالت              
 التعاون بـني    حتقيق ومحاية البيئة حبيث ميكن      الكوارث من قبيل لقضايا  ا ملعاجلةاملشاريع الدولية   
  .األطراف املشاركة

ــانعقــدت و    / كــانون األول٩ إىل ٦يف ســنغافورة مــن للملتقــى دورة الثامنــة عــشرة ال
، وحـضر   " أجـل بيئـة الغـد      التعـاون اإلقليمـي مـن     " الرئيـسي    موضوعها، وكان   ٢٠١١ديسمرب  

  .  منظمة دولية١١ بلدا ومنطقة و٢٨ مشاركا من ٢٨٠الدورة حوايل 
 كـانون  ١٤ إىل ١١وسوف ُتعقد الـدورة التاسـعة عـشرة للملتقـى يف كواالملبـور مـن               
، "إثــراء نوعيــة احليــاة مــن خــالل بــرامج الفــضاء املبتكــرة " حتــت شــعار ٢٠١٢ديــسمرب /األول

ــوم   ــتنظمها وزارة العل ــة ووزارة     وس ــة املاليزي ــضاء الوطني ــة الف ــار ووكال ــا واالبتك والتكنولوجي
  .والتكنولوجيا اليابانية وجاكسا والرياضة والعلوم لثقافةالتربية وا

    
    األنشطة/الربامجدعم لملتقى و الدورة التاسعة عشرة لمبادرات    

  نظــام دعــم إدارة الكــوارث يفبــشأنُتعــرض خــالل اجللــسات العامــة تقــارير  ســوف   
مـدى  اسـتعراض   منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وبرنـامج التطبيقـات الفـضائية يف جمـال البيئـة، و                  

 فيـد التأهب على الصعيد اإلقليمي إليفاد بعثـات أساسـية معنيـة باملنـاخ، والتعـاون اآلسـيوي امل                 
وخـالل اجللـسات    ). Kibo-ABC( كيبـو يف حمطـة الفـضاء الدوليـة           وحـدة من خـالل اسـتخدام      

ة التعليميـة الدوليـة اجلامعيـة       بعثـ العرض أيضا تقرير حـول التقـدم املُحـَرز فيمـا خيـص              العامة، سيُ 
، الـذي   دئسواتل اخلـاص مبنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـا          الـ برنامج تكنولوجيـا     كما أنَّ . )يونيفورم(

ــرح ُمقــدَّ   ــدأ مبوجــب مقت ــدورة الرابعــة عــشرة للملتقــى،   ب ــة اندماجــه مــع  اســتكمل م يف ال بعث
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م أيـــضاً عـــرض إيـــضاحي ألنـــشطة املنظمـــة وســـوف يقـــّد. ٢٠١٢مـــارس /ذاريف آيونيفـــورم 
، وهـي هيئـة دوليـة تعمـل علـى تعزيـز أنـشطة             لـسواتل املالحـة   اآلسيوية للـنظم العامليـة املتعـددة        

  ".آسيا وأوقيانوسيا يف منطقة لسواتل املالحة ملتعددة االبيان العملي للنظم العامليةمحلة "
    

    النرويج    
  ]يةكليزنإلبا: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩[
  

 العـروض  يف النشاط الفضائي، وذلـك أساسـا بـسبب موقعهـا يف              حافلللنرويج تاريخ     
وهلـا بـاع طويـل يف       علمـاء بـارزون يف عـدة جمـاالت متـصلة بالفـضاء،              ولـديها    . العليا الشمالية

ئية  صـناعة فـضا    ا لـديه  نَّكمـا أ  . الحة الساتلية ورصد األرض    الساتلية وامل  استخدام االتصاالت 
  .قادرة على املنافسة الدولية

    
     الفضاءأحباث    

وهـذا التركـز ضـروري بـسبب        . ز علوم الفضاء النروجيية يف جمـاالت قليلـة نـسبيا          كّتتر  
وتتعلــق األنــشطة العلميــة . حمدوديــة املــوارد، ســواء مــن حيــث التمويــل أو مــن حيــث العــاملني 

وعلـم الكونيـات هـو      . وسـط والعلـوي والفيزيـاء الشمـسية       الرئيسية بفيزياء الغـالف اجلـوي األ      
  . يف السنوات األخريةنشطةأيضا جمال متزايد لأل

ــ    موقعــا مهمــا لعلــوم  ،دة مبوقــع إلطــالق الــصواريخ العلميــة املــزّو ل قاعــدة أنــدوياومتثِّ
الفضاء يف النرويج، وكذلك املرصد الدويل للمنطقة القطبية الشمالية لبحـوث الغـالف اجلـوي             

، وتــستغل هــذه )نظــم ليــدار(الــنظم الــضوئية للكــشف والقيــاس عــن ُبعــد األوســط باســتخدام 
دراسـة  املرفـق األورويب ل    رادارات   وُتـستخدم .  اجلوي األوسط والعلـوي    لغالف لدراسة ا  النظم

  . طبيعة طبقة األيونوسفريلسربالتشتت الالمترابط، الكائنة يف ترومسو وسفالبارد، 
ت الشمسية النروجييون بـدور نـشط يف عـدة مـشاريع فـضائية           ويضطلع علماء الدراسا    

الـذي تنـهض     يف مـشروع املرصـد الشمـسي واهليليوسـفريي           جادةدولية، ويشاركون مشاركة    
التابعـة  ) ناسـا (واإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء     ) اإليـسا (وكالة الفـضاء األوربيـة      به  

وُترســل البيانــات العلميــة  . ٢٠١٤حــىت عــام  والــذي سيــستمر ،للواليــات املتحــدة األمريكيــة
إىل احملطتني األرضيتني سفالبارد وتـرول، وُتعـاجل        ) Hinode(املستقاة من البعثة اليابانية هينودي      
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ويـشارك العلمـاء النروجييـون أيـضا يف بعثـة           . وتوزَّع يف مركز بيانات أورويب يف جامعة أوسلو       
  .٢٠١٠الشمس اليت أُطلقت يف عام اة بعثة مرصد ديناميات  املسّممسيةناسا الش
ــن           ــات أوســلو وبريغ ــة وجامع ــدفاع النروجيي ــن مؤســسة حبــوث ال ــاء م ــشارك علم وي

 على منت مركبات فضائية، من بينها إجـراء حبـوث بـشأن    ذ، تنفّ  جتربة ٢٠وترومسو يف حوايل    
ــارات ال ــار   اجلــسيميةتي ــسينية، والغب ــة، واألشــعة ال ــك ب . ، واجملــاالت الكهربائي ــشمل ذل ــة وي عث
 إلعـداد  سـواتل ُتحلّـق يف تـشكيل حـول األرض            ةل كوكبة مـن أربعـ     ثّ اليت مت  )Cluster(ستر  لك

اسـتحداث كـامريا السـتخدامها      على   جامعة بريغن    وتعمل. خريطة جمسَّمة للغالف املغنطيسي   
يف جهــاز رصــد التفــاعالت بــني الغــالف اجلــوي والفــضاء، الــذي ســُيركّب يف حمطــة الفــضاء    

 يف أعـايل الغـالف اجلـوي األرضـي        ضةمم اجلهـاز لدراسـة ظـواهر الـربق الغامـ          وقد صُ . الدولية
). elves(والوميض الـسفلي  ) jets(والوميض األزرق ) sprites(واملعروفة باسم الوميض األمحر    

روزيتــا و) Planck(بالنــك ويــشارك علمــاء الفــضاء النروجييــون أيــضا يف مــشاريع دوليــة مثــل   
)Rosetta(يلشمس ومستكشف املنطقة االنتقالية واإلكليل الشمس ومرصد ديناميات ا.  

وتسهم أيضا مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية واهليئـة النروجييـة لرسـم اخلـرائط إسـهاما            
قياسات النظـام   والنظم املرجعية، من خالل حتليل      نشطا يف اهليئة الدولية املعنية بدوران األرض        

  .لتداخلية اليت تتم على خط قاعدي طويل جداًوالقياسات ا) GPS(املواقع  العاملي لتحديد
وجتـري جامعـة    . املتناهية الصغر  على ذلك، تشارك النرويج يف حبوث اجلاذبية         ةًوعالو  

ترومسو أحباثا رائدة يف جمال تشكّل الغبار يف الفضاء ويف الغالف اجلـوي العلـوي، وستـشارك             
وتستضيف اجلامعة النروجيية للعلـوم     . يةيف جتربة إلنتاج هذا الغبار على منت حمطة الفضاء الدول         

ية علـى   والتكنولوجيا مرفق العمليـات اخلـاص بـدعم املـستعملني لواحـدة مـن التجـارب الرئيـس                 
  .منت حمطة الفضاء الدولية

    
     األرضرصد    

ُتركّــز النــرويج منــذ ســنوات عديــدة علــى تطــوير تطبيقــات رصــد األرض بغــرض            
وكانـت احتياجـات املـستعملني الـوطنيني هـي القـوة            . بيـة  البحريـة والقط   املناطقاستخدامها يف   

الدافعــة يف هــذا الــصدد، معــزَّزة بالتعــاون الوثيــق مــع املــستعملني الرئيــسيني ومعاهــد البحــوث   
 على ذلك الصور الساتلية الرادارية اليت أصـبحت أداة أساسـية            مثلةومن األ . والقطاع الصناعي 

بيانــات نظــام حتديــد اهلويــة  ب، وخــصوصا بــاالقتران عةالــشاسإلدارة املنــاطق البحريــة النروجييــة 
د ويف  وُتستخدم الرادارات الساتلية أيضا يف دراسة ذوبان الطبقة اجلليدية الدائمة التجمّـ           . اآليل
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ــسونامي    ــاطق املعّرضــة خلطــر االنزالقــات الــصخرية والت ــرويج عــضو نــشط يف  . رصــد املن والن
  .اجلويةاملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد 

وُتشغِّل مؤسسة كونغسربغ للخدمات الساتلية حمطـات سـاتلية يف كـل مـن سـفالبارد                  
وتـدعم  . وترومسو وغرميستاد، وكذلك يف ديب وجنوب أفريقيا ويف حمطة ترول يف أنتاركتيكا           

هذه احملطات األرضية عددا كبريا من السواتل، الوطنية والدولية على السواء، وُتقّدم خـدمات              
  .ملوثوقية ويف الوقت شبه احلقيقي من الغاية عالية لعلى درجة

    
    الصناعة    

يــشارك القطــاع الــصناعي النروجيــي يف برنــامج حمطــة الفــضاء الدوليــة، ومركبــات           
 واملقاريــب الفــضائية، وســواتل رصــد األرض واالتــصاالت  ،)Ariane 5 (٥- أريــايناإلطــالق
نروجييـة هـي تيلينـور ونورسـبيس وجمموعـة      والشركات الرئيسية يف صـناعة الفـضاء ال    . واملالحة

 الـــصناعة الفـــضائية قطـــاع حجـــم األعمـــال التجاريـــة يف بلـــغ ٢٠١١ويف عـــام . كونغـــسربغ
  .املائة من الصادراتيف  ٦٨ا حوايل  كرونة، منهباليني ٦النروجيي 

    
    االتصاالت    

 ثلثـي   دتولّـ  النروجيية، حيث    بنصيب األسد من الصناعات الفضائية     االتصاالت   تستأثر  
وشـركة تيلينـور هـي الـشركة الرئيـسية، وهـي ُتقـدِّم              .  هلـذا القطـاع    ة الـسنوي  األعمال التجاريـة  

ــة خــدمات ومنتجــات لالتــص  ــساتلية املتنقّل ــنظم   االت ال ــد لل ــوين، وبقــدر متزاي ، وللبــثّ التلفزي
 شـركات   وتـساهم عـدة   . النطاقـات  بالوسـائط املتعـّددة واالتـصاالت العريـضة          صةالساتلية اخلا 

  .يف سوق االتصاالت الساتلية البحريةبدور نشط وجيية نر
    

     النفطيةباتوالتسّر السفن كشف    
 أول ســاتل نروجيــي خلدمــة رصــد حركــة الــسفن بواســطة نظــام ٢٠١٠أُطلــق يف عــام   

  . الذي أثبت جناحه،)AISSat-1 (١- أيساتحتديد اهلوية اآليل الفضائي، وهو الساتل
ــو   ــساتلية ر شــركة كونغــسربغ للخــدما  فّوت ــات  خــدمات للرصــد ت ال ــساتلي لعملي  ال

واجلمـع  .  عنـها  واإلبـالغ الـسريع   ضـية يف البحـر      َعَر النفطيـة ال   باتوالتـسرّ التفريغ غري املـشروع     
 النفطيـة بواسـطة     باتالتـسرّ وكشف   ١- أيسات السفن بواسطة الساتل  هوية  بني التعرف على    

  .وضبطهم للتعّرف على امللّوثني لةالسواتل الرادارية أداة فّعا
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    لساتلية ااملالحة    
ساع أراضـــي النـــرويج ومياههـــا اإلقليميـــة، واخنفـــاض كثافتـــها الـــسكانية، نظـــراً الّتـــ  

املالحـة  وموقعها الذي يتـدرج مـن شـبه القطـيب إىل القطـيب، تـستفيد النـرويج كـثريا مـن نظـام                        
طــوير النظــام وتــشارك النــرويج يف ت). GPS( العــاملي لتحديــد املواقــع الــساتلية اخلــاص بالنظــام

ــاملي  ــسواتل املالحــة  األورويب الع ــروف باســم  ل ــاماملع ــاليليو نظ ــضوا يف   غ ــصفتها ع ــساب ، اإلي
  .ات التعاون مع االحتاد األورويبوكذلك من خالل اتفاق

    
    التحتية البنية    

 عوتتمّتــ. ملوقــع النــرويج علــى خطــوط العــرض العليــا قيمــة كــبرية ألنــشطتها الفــضائية   
ــة   النــرويج، وال ســيما ــا جغرافي ــا مشــال النــرويج وســفالبارد، مبزاي ــدة لرصــد منطقت  الــشفق مفي

  . واالتصال بالسواتل الواقعة يف املدار القطيب) األضواء القطبية(القطيب 
ق مــن قاعــدة أنــدويا للــصواريخ مناســبة للغايــة لدراســة الظــواهر والــصواريخ الــيت ُتطلَــ  

ندويا تقع أسـفل املنطقـة الوسـطى مـن احلـزام            أنَّ  املرتبطة بالتفاعالت بني الشمس واألرض، أل     
ويستطيع العلمـاء   . املغنطيسي الذي حييط بالقطب الشمايل، حيث يبلغ النشاط الشفقي ذروته         

 املسبارية اليت ُتطلق من سفالبارد لدراسة التفـاعالت بـني الريـاح الشمـسية          خاستخدام الصواري 
  . القرب من القطب الشمايل املغنطيسيب) Polar magnetic cusp( ة القطبية املغنطيسيوالقُرنة

ومنطقتــا مشــال النــرويج وســفالبارد مناســبتان للغايــة أيــضا مــن حيــث املوقــع لدراســة      
العمليـات الــيت جتـري يف الفــضاء القريـب مــن األرض فـوق القطــب الـشمايل، حيــث ميكــن أن      

وُيعـد  . العـامل  علـى مـستوى   املنـاخ    الـيت حتـدث يف       التغّيـرات تعطي تلك الدراسات دالئل على      
مــستوى العــامل لرصــد  علــى أهــم املواقــع املــستخدمة يف ســفالبارد مــن هنريكسن كيالمرصــد 

  .الشفق القطيب
 مـرة يف  ١٤متر السواتل اليت تدور يف مدار قطيب بالقرب من القطـبني اجلنـويب والـشمايل                و  

 للــتحكم يفد مثاليــا األرضــية الكائنــة يف ســفالبار) SvalSat(وُيعتــرب موقــع حمطــة سفالــسات . اليــوم
 ليةاحملطة تستطيع أن تـرى مجيـع املـدارات الـسات          أنَّ   البيانات، نظرا إىل     واستقبالاملركبات الفضائية   
 اليت تضيفها حمطة ترول األرضية الكائنـة يف كـوين         وبفضل القدرات األخرى  . اليومية األربعة عشر  

  . فيما بني القطبنيوإرساهلا النرويج استقبال البيانات تستطيعمود الند بأنتاركتيكا، 
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     الفضائياحلطام    
ُتــسهم النــرويج بنــشاط يف رصــد احلطــام الفــضائي وتــشارك يف الربنــامج التحــضريي      

وجيري يف هذا الـسياق تقـّصي الـدور الـذي ميكـن      .  للتوعية بأحوال الفضاء اإليساته  الذي أعدّ 
  .لتشتت الالمترابطيه نظام رادارات أحباث املرفق األورويب لدراسة اأن يؤّد

    
    الفلبني    

  ]يةنكليزإلبا: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠[

  
 اإلدارة الفلبينية للخدمات املتعلقة بالغالف اجلوي والفيزياء األرضية والفلك يف جمال أنشطة    

    ٢٠١٢  عامالتعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف
ة األرصاد اجلوية املائية التابعة لإلدارة الفلبينية للخدمات املتعلقة بـالغالف            شعب تشارك  

 ثالثـة    يف ئيةحاليـا يف تطبيـق التكنولوجيـات الفـضا        ) باغاسـا (اجلوي والفيزياء األرضية والفلك     
  :مشروعات هي

  
  عد على إدارة أحواض األهنار يف الفلبني ُب تكنولوجيا االستشعار عن تطبيق

عـد علـى إدارة أحـواض األهنـار يف الفلـبني            ُبق تكنولوجيـا االستـشعار عـن        ع تطبيـ  مشرو  
)TA7276 ( ّالوكالـة   مـصرف التنميـة اآلسـيوي، بالتعـاون مـع      لههو مشروع للمساعدة التقنية ميو

 القـدرات اإلقليميـة يف جمـال        إىل تنميـة  ، ويهـدف    )جاكـسا (اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي       
 لفـضائية تكنولوجيـات ا  التطبيـق   واحمليط اهلادئ على     ية ملساعدة بلدان آسيا   اإلمنائاملساعدة التقنية   

  .حتسني إدارة أحواض األهناربغية  التوتكنولوجيا املعلومات واالتصا
والفكــرة األساســية خلــف مــشروع املــساعدة التقنيــة املــذكور هــو اســتغالل البيانــات     

ئط التهطال الـساتلية العامليـة يف اسـتكمال          خرا باسمالساتلية املتعلقة بسقوط األمطار واملعروفة      
أو التحــذيرات /أو التوقعــات و/الرصــد األرضــي لــسقوط األمطــار وحتــسني جــودة التنبــؤات و 

بــني الــيت دارت ونتيجــة للمناقــشات . ) وغريمهــا مــن اجلوانــبالدقــة واملهلــةمــثالً مــن حيــث (
 التـهطال الـساتلية   بيانـات خـرائط  باغاسا ومصرف التنميـة اآلسـيوي وجاكـسا، سـوف ُتـدمج         

. ي جتـريب  يف نظـام التحـذير مـن الفيـضانات الـذي تـستخدمه باغاسـا حاليـا علـى أسـاس                     العاملية
ــة      بيانــات اخلــرائط املــذكورة يرة معــايهــا هــذواملكونــات األساســية ملــشروع املــساعدة التقني

عـن  الـساعة   دة ب حمـدّ  بيانات   ف هذه اخلرائط من   وتتألّ. ودجمها يف نظام التحذير من الفيضانات     
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 كامـل مـساحة   وتغطـي تلـك اخلـرائط    أربع سـاعات،    ر زمين قدره     تأخّ حّدسقوط األمطار مع    
وهــو مــا ( درجــة ٠,١×  درجــة ٠,١ االســتبانة املكانيــة يف تلــك اخلــرائط ويبلــغ حــّد. الفلــبني
  ). كم يف الفلبني١٠×  كم ١٠  حوايليعين

داد مـذكرة يف هـذا الـشأن    وحىت تارخيـه، كـان العمـل قـد قـارب علـى االنتـهاء يف إعـ                 
 ٢٠١١عـامي    ونتيجة لعدة اجتماعـات ُعقـدت خـالل       .  مصرف التنمية اآلسيوي   لكي يوقّعها 

 يفمت باغاســا بيانــات عــن ســقوط األمطــار خــالل عــشر ســنوات إىل جاكــسا، ، قــّد٢٠١٢و
وتقـوم كـل    .  املنـاظرة إىل باغاسـا     ت خرائط التهطال الـساتلية العامليـة      مت جاكسا بيانا  حني قدّ 

سـوف  بيانات بشكل متزامن انتظارا لتوقيـع املـذكرة الـذي           تلك ال  مبعايرة   اغاسامن جاكسا وب  
  .يؤذن بالبدء الرمسي للمشروع

، أكرب األحواض النهريـة يف الفلـبني وواحـد          كغايانوسُيجّرب املشروع يف حوض هنر        
 أُرسلت بعثـة    وقد.  رصدها  باغاسا النهرية هناك اليت قيست عن ُبعد واليت تتوىل       من األحواض   

 لعرض املـشروع علـى   توغويغاراومشتركة من مصرف التنمية اآلسيوي وجاكسا وباغاسا إىل       
 الـشمالية وشــعبة  لــوزون وانايـ غة احملليـة يف كا احلكومــباملنطقـة األوىل و  مكتـب الـدفاع املــدين  

  .اخلدمات اإلقليمية لباغاسا
  
الستشعار عن ُبعد على إدارة أحواض تطبيق تكنولوجيا ا"مشروع الفلبيين الداخلي يف  نكّوامل

  )TA7276(" األهنار يف الفلبني
 تنفيــذ املكــون الفلبــيين الــداخلي يف املــشروع  مــصرف التنميــة اآلســيوي حاليــا  ديتعّهــ  
TA7276    ،املركـز الـدويل إلدارة شـؤون املخـاطر املتعلقـة بامليـاه، بعـد                ويتوىل التنفيذ  يف الفلبني 
ــشراكة بــني املــص  تنقــيح ــسعة أشــهر مــن      اتفــاق ال ــذ ت ــد مــدة التنفي ــدويل، ومتت رف واملركــز ال
 اثنان من املـوظفني     شارك مؤخراً وقد  . ٢٠١٢ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠١٢بريل  أ/نيسان

 السلــسلة يف ٢٠١٢أغـسطس  /يوليـه إىل آب /التقنـيني التـابعني لباغاسـا خــالل الفتـرة مـن متــوز     
 النظـام املتكامـل لتحليـل       براجميـة ابان الستخدام   يف الي مت  اليت نظّ األوىل من الدورات التدريبية     

 يـستخدم السـتكمال   نظام ساتلي للتحـذير مـن الفيـضانات         ، ونظام إيفاس    )إيفاس (الفيضانات
وقـد طـور املركـز الـدويل إلدارة شـؤون املخـاطر             . ؤ بالفيـضانات  وتنمية القدرات يف جمال التنبّ    

 القائمـة علـى تنفيـذ مـشروع املـساعدة التقنيـة             ، واملركـز هـو الوكالـة       إيفاس املتعلقة باملياه نظام  
 ويف إطــار). TA7276" (دعــم االســتثمارات يف إدارة الكــوارث املتعلقــة بامليــاه  "احلــايل املعنــون

  .اغايان وبامبانغ يف حوضي النهرين كا إيفاسق نظامهذا املشروع، ُيطّب
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 إرســال عنـد  ٢٠١٢فربايــر /مــع باغاسـا يف شـباط  الــذي ُعقـد   األويل االجتمـاع وبعـد    
 إىل الفلــبني، أعــد املركــز الــدويل إلدارة شــؤون املخــاطر املتعلقــة بامليــاه ومــصرف ىلالبعثــة األو

الفلبـيين الـداخلي    التنمية اآلسيوي خطة عمل مفصلة وترتيبات للتنفيـذ لـضمان فاعليـة املكـون               
  وينتــهي يف٢٠١٢بريــل أ/ بــشكل رمســي يف نيــساناملــشروعوقــد بــدأ . TA7276 املــشروع يف

  . ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول
أُرسلت بعثـة أخـرى تـضم مـصرف التنميـة اآلسـيوي واملركـز الـدويل إلدارة شـؤون            و  

ــة بامل  ــهرين كا  املخــاطر املتعلق ــاه وباغاســا إىل حوضــي الن ــان وبامباغي ــاي ــراننغ ــه /ا يف حزي يوني
 مـن  ا يف مـانيال غيف حوض هنر بامبان     نظام إيفاس   عمل حول تطبيقات   حلقتاوُعقدت  . ٢٠١٢

   إىل ٢اراو مـــن غـــويغايـــان يف توغ حلـــوض كاوبالنـــسبة، ٢٠١٢ســـبتمرب / أيلـــول٢٨ إىل ٢٦
  . وتتويل باغاسا مسئولية التنسيق لدعم املشروع يف الفلبني. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤
  

  ايانغاصة بسقوط األمطار يف حوض هنر كا اخل خرائط التهطال الساتلية العاملية من بياناتالتحقق
التـهطال الـساتلية     خـرائط التحقق من بيانات"فذ مشروع   ل أن يتم ما ورد أعاله، نُ      قب  
نـوفمرب  / مـن تـشرين الثـاين    يف الفتـرة "ايـان غاصة بـسقوط األمطـار يف حـوض هنـر كا          اخلالعاملية  
رســم خــرائط التــهطال نظــام ويهــدف هــذا املــشروع إىل تقيــيم أداء . ٢٠١٢  عــام إىل٢٠١١

 ، وذلـك  يف الفلـبني  عـن التـهطال      كل سـاعة     ث دقة البيانات اليت يوفرها     من حي  الساتلية العاملية 
 حـوض هنـر     املوجـودة علـى امتـداد      احملطـات    الـيت تـسجلها    األمطـار    كـم  بـني عن طريق املقارنة    

وتوجــد مخــس حمطــات لقيــاس ســقوط املطــر عــن ُبعــد موزعــة علــى امتــداد حــوض  . ايــانغكا
امو ومـاريس، وتبلـغ درجـة اسـتبانة بيانـات      غـ ل و اغـ اراو وتوماويين وبان  غويغ يف تو  وتقعالنهر،  

زة حاليا مـن الفريـق العلمـي لبعثـة قيـاس التـهطال التابعـة                 املعزّ ،خرائط التهطال الساتلية العاملية   
تلــك بيانــات وتــستمد .  كــم تقريبــا ١٠ درجــة، أو اســتبانة مبقــدار   ٠,١ × ٠,١جلاكــسا، 

مثـــل ( املختلفـــة لإلشـــعاعات الـــسلبية اخلـــرائط بوجـــه عـــام مـــن بيانـــات أجهـــزة القيـــاس العامليـــة 
TRMM/TMI و Aqua/AMSR-E و ADEOS-II/AMSR و DMSP/SSMI (  الـسطوع   ارةوبيانات حـر 

 METEOSAT-7/5 وGOES-8/10 ( املتاحــة الــسواتل الثابتــة بالنــسبة لــألرض   مجيــعمــن الــواردة 
  .باستخدام تقنية مرشح كاملانبعد دجمها ) GMSو

التــهطال الــساتلية خــرائط ت قت نقطــة تكــافؤ بيانــا اشــُتبراجميــة غــرادس،باســتخدام و  
اخلاصــة بــسقوط األمطــار واســُتخدمت للمقارنــة مبحطــات ســقوط األمطــار األرضــية    العامليــة 

عــن كــل يــوم وشــهر وفتــرة مومسيــة  ) r(واشــُتق معامــل االرتبــاط . بطريقــة املربعــات الــصغرى
 بـالفترة  اصـة سبة للبيانـات اخل خبصائص زمنية خمتلفة بالنـ  نظام رسم تلك اخلرائط      أداء لتوصيف
٢٠١١-٢٠٠٩.  
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 منخفضة للغاية، بـشكل      للثالث سنوات  معامالت االرتباط وعن فترة التأخري، كانت       
تــواتر أنَّ ســاعة، يف حــني / مــم١٠مــن األقــل األمطــار ســقوط  ملعــدل بالنــسبة ةًمبــدئي، خاصــ

فتــرة الــشهرية ة للكمــا أنــه بالنــسب. كــان جيــدا بدرجــة معقولــة" عــدم ســقوط أمطــارفتــرات "
 معقولـة، وخاصـة بالنـسبة لألشـهر الـيت شـهدت           رجـة  بد اجيـد معامل االرتباط    واملومسية، كان 

 ذا املـشروع تقييمـا أوليـا لبيانـات        ر النتيجـة األوليـة هلـ      وتـوفّ .  مـن األمطـار    أكربسقوط كميات   
 لتحـسني أفـضل  بسقوط األمطار، كما سـتتيح منهجيـة   خرائط التهطال الساتلية العاملية املتعلقة     

 األخــرى ةوســيتم هــذا أيــضا بالنــسبة حملطــات ســقوط األمطــار األرضــي. مقارنــة هــذه البيانــات
  . ت اخلرائط املذكورة التحقق من بيانازيادةبغرض 

  
  الزراعةخدمة  نظام املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيات االستشعار عن ُبعد يف تسخري

 اًة ماريـانو مـاركوس احلكوميـة، مـشروع        ى جلنة التعليم العايل، بالتعـاون مـع جامعـ         تتبّن  
تــسخري نظــام املعلومــات اجلغرافيــة وتكنولوجيــات االستــشعار عــن ُبعــد لتحــسني  "حتــت اســم 

مــن (ن هــذا املــشروع سلــسة مــن الــدورات التدريبيــة  ويتــضّم". احلوكمــة واإلنتاجيــة الزراعيــة
مــن باغاســا، يــشارك فيهــا بــاحثون  ) ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األولىل إ٢٠١٢بريــل أ/نيــسان

واهلـدف الرئيـسي   . وُتركز على االستشعار عن ُبعد ونظام املعلومات اجلغرافيـة ومنذجـة النظـام          
 جمموعــة مــن اخلــرباء احمللــيني يف هــذه اجملــاالت للتعــاون مــع اجلامعــة    إعــدادمــن التــدريب هــو  

ــة امل  ــةلتــسخري التكنولوجيــات اجلغرافي ــا االستــشعار عــن ُبعــد ومنذجــة الن  كاني ظــام  وتكنولوجي
كمنــهاج للتعامــل مــع قــضايا الــتغري املنــاخي ولتحــسني إنتاجيــة احملاصــيل عــن طريــق الزراعــة     

ويف هناية التـدريب، جيـري املـشاركون دراسـات حالـة مـشتركة مـع اجلامعـة، كـل يف           . الدقيقة
عـة بعـد عـام       يومني ترعاها اجلام   ةدراسات احلالة يف ندوة ُتقام ملد     كل  ُتعرض  سوف  و. منطقته

  . املشروعمن تنفيذ
وهـو عـامل    جوزيفينـو سـي كوميـسو،        ومن بني احلاضرين املتخصـصني يف هـذا الـشأن           

وهـو مـن كبـار العلمـاء        ،  "باليـك "يف إطـار برنـامج       العلم والتكنولوجيا    منتدب للعمل يف إدارة   
يف ) ناسـا ( التـابع لـإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء              الرتيـاد الفـضاء   يف مركز غـودارد     

 يف الــوزارة يف إطــار العلميــةومــن ضــمن أنــشطته . يــةيلــت بالواليــات املتحــدة األمريكغــرين ب
ــ القــدرات املؤســسية لالستــشعار عــن ُبعــد يف جمــال دراســات ا  الربنــامج املــذكور توطيــد  ر لتغّي
  .املناخي والزراعة الدقيقة

رصــد " حتــت عنــوان ةً شــريكا يف هــذا املــسعى، دراســ بوصــفها باغاســا، دُِّعــوســوف ُت  
ــد    اجل ــن ُبع ــشعرة ع ــات املُست ــاف باســتخدام البيان ــو " ف ــة أيلويل وهتــدف الدراســة إىل  . يف مقاطع
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استحداث أداة لرصد اجلفاف باستخدام البيانـات املُستـشعرة عـن ُبعـد، مثـل املطيـاف الراديـوي                   
سائر براجميـات   من  واملطياف  هذا  ة من   وُتستخدم البيانات املستمدّ  . االستبانةتوسط  املالتصويري  

  .لفلبني، وبصورة خاصة يف أيلويلوم املعلومات اجلغرافية يف دراسة حاالت اجلفاف يف انظا
  

  )سياناال (رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف منطقة  إدارة الكوارثشبكة
) و وميلكـو  سـك إن إي سـي وبا    من جاكسا وشـركات     (زار فريق من اخلرباء اليابانيني        

ــم  ــة لباغاســا إدارة العل ــا التابع ــساتلية    والتكنولوجي ــات ال ــشة البيان  وغريهــا مــن الوكــاالت ملناق
ــبني    ــا يف القطــاع الزراعــي يف الفل ــارة يف إطــار مــشروع   . وتطبيقــات التكنولوجي وكانــت الزي

. ، الــذي اقترحتــه اليابــان " أمــم جنــوب شــرق آســيا ابطــةريف منطقــة شــبكة إدارة الكــوارث "
األداء رفيـع    صـغري    لسـات استحداث  على   وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان        وتعمل

ــه يف كــانون األول   ــرر إطالق ــسمرب /مــن املق ــة   ٢٠١٢دي ، باإلضــافة إىل وحــدة أرضــية متكامل
 لألجهــزةوميكــن . ٢٠١٣يف ) ALOS-2 (٢- الــساتل ألــوس كمــا ســُتطلق جاكــسا  . متنقلــة

الرصـد  القيـام بتطبيقـات متعـددة باسـتخدام        املـذكورة    يف ساتل شـبكة إدارة الكـوارث         يابانيةال
الضوئي عايل االستبانة والرصد عايل االستبانة عن طريق الرادار ذي الفتحة االصطناعية الـذي              

  . الرصد إلدارة الكوارث واألراضيميكنه اختراق املناطق الغائمة مما يعزز
 ٢٠١٣ينـاير   / اليابـانيني يف كـانون الثـاين       لفريق اخلرباء  الزيارة التالية    ر إجراء ومن املقرَّ   
 رابطــة أمــم جنــوب الــدول األعـضاء يف خطــة أكثــر تفــصيال تتـضمن طلبــات وتوقعــات  لتقـدمي  

  .املستقبلية لشبكة إدارة الكوارثشرق آسيا من الشبكة، وحتدد اخلطوات 
  

   القدرات اخلاصة بتحليل خماطر األعاصري املدارية والرياح الشديدة على منطقة مانيال الكربىتعزيز
ن سـترالية للمعونـة، مـشروعا آخـر يتـضمّ         ألمج احلكومـة ا   ذ باغاسا، بدعم مـن برنـا      ُتنفِّ  

تعزيـز القـدرات اخلاصـة بتحليـل خمـاطر األعاصـري املداريـة              "استخدام املعلومات الفضائية وهـو      
سـترالية  ألمشروع حتليل املخاطر التابع للوكالـة ا ( " مانيال الكربىنطقةوالرياح الشديدة على م  

ــة،  ــة الدولي  األساســي مــن املــشروع هــو الوصــول إىل فهــم   واهلــدف. )٢٠١٣-٢٠١٠للتنمي
، ومـواطن الـضعف     )مثل األعاصري املداريـة والريـاح الـشديدة والفيـضانات والـزالزل           (املخاطر  

ذ منــوذج إحــصائي وســُينفَّ. واخلطــر الــذي تــشكله هــذه املخــاطر علــى منطقــة مــانيال الكــربى   
ستوى اإلقليمـي، وهـو مـا        خطورة الرياح الـشديدة علـى املـ        ستوىلألعاصري املدارية لتحديد م   

. ر علـى منطقـة مـانيال الكـربى        ة األعاصـري املداريـة الـيت تـؤثّ        ر معلومات حول تواتر وشـدّ     سيوفّ
 املـدخالت اهلامــة يف حتديـد مــضاعفات الريـاح الـيت تــربط بـني خطــورة الريـاح اإلقليميــة       ومـن 
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  باالرتفاعـــاتجمموعـــات البيانـــات عاليـــة اجلـــودة املتعلقـــةدة وســـرعة الريـــاح يف أمـــاكن حمـــّد
ة من بيانات النظم الضوئية العالية للكـشف والقيـاس عـن            وتصنيفات استخدام األرض املستمدّ   

لالستــشعار عــن ُبعــد ليــدار هــي تكنولوجيــا بــصرية  وتكنولوجيــا ،معاجلتــها بعــد) ليــدار(ُبعــد 
يف وذلـك   ضوء، بالـ إنارتـه ، مـن خـالل   خواصه األخـرى ، أو   ما ميكنها قياس املسافة إىل هدف    

ربط سـرعة الريـاح يف   تـ  الـيت  نقاط الضعف ومناذج. كثري من األحيان عن طريق نبضات الليزر  
 الـدوائر اهلندسـية    عن طريـق التعـاون بـني         ، سوف جيري تنقيحها    مبستوى تدمري املباين    ما واقعة

ســتراليا، والوكــاالت األخــرى يف الفلــبني،  أعلــوم األرض يف مؤســسة يف الفلــبني، ومهندســي 
  .ءاالقتضاحسب 

  
   التقنيوناملوظفون التدريب الدولية اليت حضرها برامج

 التقنيــون يف باغاســا بــرامج التــدريب الدوليــة التاليــة املعنيــة بالــسواتل املوظفــونحــضر   
  :عار عن ُبعدواالستش
يف وقـد ُعقـد     تطبيق تكنولوجيات الفضاء لتعزيز أنشطة جلنة أعاصري التيفون،           )أ(  

متــه اللجنــة االقتــصادية ، ونظ٢٠١٢ّمــارس / آذار٢ايــر إىل فرب/ شــباط٢٧ماكــاو بالــصني مــن 
  ؛اإلبنواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وحضرته سوزان اسبينويفا وسوكراتيس بات 

ــساتلية      )ب(   ــهطال الـ ــد التـ ــات رصـ ــتخدام بيانـ ــضانات باسـ ــة للفيـ ــو إدارة فعالـ حنـ
، ونظمـه   ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ يف   املستمدة من خرائط التهطال الساتلية العامليـة، وقـد ُعقـد          

  سبينويفا؛ إالتابع جلاكسا، وحضرته سوزان آر مركز حبوث رصد األرض 
ــى    )ج(   ــامج    دورة للحــصول عل ــا يف برن ــوم والتكنولوجي درجــة املاجــستري يف العل

، ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ١٥ إىل   ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٢مـن   وقـد ُعقـدت     املعلومات املكانية،   
  دبليو باوسا؛ جيسون ارالية للتنمية الدولية، وحضرهستألبدعم من الوكالة ا

 علــى نظــم املالحــة وحتديــد املواقــع باســتخدام الــسواتل،  ة دوليــيــةتدريبدورة   )د(  
 مركـز تـدريس علـوم       امهـ ، ونظّ ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١٣يونيه إىل   / حزيران ١٨من  وقد ُعقدت   

تحـدة بـدعم مـن حكومـة اهلنـد،           لألمـم امل    املنتسب وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ     
  وينتو وأناليزا سي توداو؛ كزايوحضره روبرت 

ــصاال       )هـ(   ــاتل االت ــات س ــل بيان ــى حتلي ــدريب عل ــامج الت ت ورصــد احمليطــات  برن
سبتمرب، بـدعم مـن الوكالـة الكوريـة للتعـاون         / أيلول ٢٢ إىل   ٢من  وقد ُنفِّذ   ،  واألرصاد اجلوية 

  ؛يانا فرياريس، وحضرته أملا دالدويل
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حلقــة العمــل اخلاصــة ببنــاء قــدرات العلمــاء يف جنــوب شــرق آســيا يف جمــال     )و(  
ــن ُبعــد لعــام      ــشعار الــساتلي ع ــد ُعقــدت ٢٠١٢االست ــن ، وق ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٣ م

   الصني، وحضرها نيفاجني نيفاريس؛،تايوانيف ، ونظمها جملس العلوم الوطين ٢٠١٢
االحتـاد الـدويل   و املتحـدة  بـني األمـم  ة   املـشترك  الثانيـة والعـشرون    العمـل    حلقة  )ز(  

ــشرية      ــة احتياجــات الب ــات الفــضاء لتلبي ــق تكنولوجي ــدروس : للمالحــة الفــضائية حــول تطبي ال
ؤمتر االحتــاد الــدويل للمالحــة مبــبــاالقتران املــستفادة مــن حــاالت مــن منطقــة البحــر املتوســط،  

املـؤمتر  ، و ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٨من  وقد ُعقدت احللقة    ،  الثالث والستني الفضائية  
  ؛اإلبنوحضرمها الندريكو داليدا ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١من 

 األرصـاد اجلويـة     املـشتركة بـني إدارة     التدريب اإلقليمية رفيعـة املـستوى        حلقة  )ح(  
، واملـؤمتر الثالـث ملـستخدمي سـواتل      بـشأن الـسواتل   املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة       و الكورية

ــة يف آســيا وأوقيانوســيا،   األر ــة  صــاد اجلوي ــشرين األول٦ إىل ٤مــن وعقــدت احللق ــوبر / ت أكت
ــؤمتر ، و٢٠١٢ ــن امل ــشرين األول١٢ إىل ٩م ــوبر / ت ــدعم، ٢٠١٢أكت ــة   ب ــة العاملي ــن املنظم  م

  .يا سينثيا سيليربملألرصاد اجلوية، وحضرهت
 


