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      الردود الواردة من الدول األعضاء  -أوالً  
  كوستاريكا

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨[

    
    ويتقرير مقدَّم من اجمللس الوطين للبحث والتطوير يف جمال الفضاء اجل    

مبقتــضى ) كونيــدا (اجلــوي اجمللــس الــوطين للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء   أُنــشئ  
عـت   الصادر عن وزارة العلـوم والتكنولوجيـا، والـذي وقَّ          RE-MICIT-36102املرسوم التنفيذي   

  .٢٠١٠يوليه /ز متو٢٥عليه رئيسة اجلمهورية، الورا تشنتشيال مرياندا، يف 
 السياسات الالزمـة    صوغهو اهليئة املسؤولة عن     " داكوني"املرسوم بأن يكون    ويقضي    

  :وهو مكوَّن من املؤسسات التالية. لتعزيز تطور صناعة الفضاء اجلوي يف كوستاريكا
  وزارة الشؤون اخلارجية واألديان؛  )أ(  
  ؛)"كونيدا"اليت ترأس وهي (وزارة العلوم والتكنولوجيا   )ب(  
  وزارة التعليم العمومي؛  )ج(  
  د الوطين للتعلُّم؛املعه  )د(  
  ؛)PROCOMER(هيئة كوستاريكا للتجارة اخلارجية   )هـ(  
 Asociación Estrategia (الرابطة املعنية باستراتيجية القرن احلـادي والعـشرين    )و(  

Siglo XXI(؛  
  ؛)CINDE (وكالة كوستاريكا لترويج االستثمار  )ز(  
  املنظومة املصرفية الوطنية؛  )ح(  
  .)ACAE (الوسطى للمالحة اجلوية والفضاءرابطة أمريكا   )ط(  

    
    "كونيدا"رات اجلارية يف التطّو    

، الذي تترأسه وزارة العلوم والتكنولوجيا مـن خـالل مديريـة االبتكـار              "كونيدا"ز  ُيركِّ  
  :ونقل التكنولوجيا، وبصفته مؤسسة ال تزال يف مراحلها املبكرة، على حتقيق األهداف التالية
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   مجيع اهليئات اليت يتألف منها؛ضمان مشاركة  )أ(  
  عقد اجتماعات منتظمة، كل شهرين؛  )ب(  
  ؛)املهام، الرؤية، األهداف(بناء إطار استراتيجي   )ج(  
  .صوغ خطة عمل لقطاع الفضاء اجلوي يف البلد  )د(  
 وقـد فهـو جيتمـع بانتظـام،       :  جناحـاً بـاهراً يف حتقيـق هـذه األهـداف           "كونيـدا "وقد أحرز     

ــدماً يف  ــِة    .  صــوغ عناصــر اإلطــار االســتراتيجي  أحــرز تق ــامِ والرؤي ــُد امله ــز حتدي ــل أن ُينَج وُيؤَم
وبدأ العمل أيـضاً علـى وضـع املعـايري القياسـية            . ٢٠١٢ هناية عام    قبل واالتفاُق عليها واألهداف  

مع بلدان أخرى وعلى دراسة القدرات الوطنية، وهـذان عنـصران أساسـيان لـصوغ خطـة عمـل                   
  .للقطاع

    
    نةعن مشاريع معّيتقرير     

 تنظـيم أحـداث     "كونيـدا "تشمل األنشطة املتعلقة بالفضاء اليت تـضطلع هبـا مؤسـسات              
، شـاركت  ٢٠١٢ويف عـام  . تدريبية وإجراء جتارب وحبوث وتطوير املهارات وأنشطة أخـرى    

  :ومشلت تلك األنشطة ما يلي. املؤسسات أيضاً يف أنشطة تتعلق بصناعة الفضاء اجلوي
مـه املعهـد    ، الـذي نظّ   ٢٠١٢ الدويل للتـدريب يف جمـال الفـضاء لعـام            مجالربنا  )أ(  

 وشــارك يف التــدريب . ٢٠١٢مــايو / أيــار١٨ إىل ٧الكــوري ألحبــاث الفــضاء اجلــوي مــن     
لكترونية، والربوفيسور أوسـكار    إلالربوفيسور يوهان كارباخال غودينيس، من معهد اهلندسة ا       

  ية؛موخنه رويث، من معهد امليكانيكا الكهربائ
ن املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل         والعـشرو  العمـل الثانيـة      حلقة  )ب(  

، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٨للمالحة الفـضائية، الـيت ُعقـدت يف نـابويل، إيطاليـا، مـن               
التجربــة املكتــسبة مــن : تطبيــق تكنولوجيــات الفــضاء لتلبيــة احتياجــات البــشرية  "حتــت عنــوان

يف برنامج املنح اخلـاص     مبكان  وقد فازت كوستاريكا    ". طقة البحر املتوسط  حاالت شهدهتا من  
يكانيكـا  يف كليـة امل   ، وهـي طالبـة      البوشاركت الـسيدة ميغـايل سـاندو      . بقادة الفضاء الناشئون  

 وقـع علـيهم      شـاباً وشـابةً    ١٢عهد كوستاريكا للتكنولوجيا، بصفتها واحـدة مـن         مبلكترونية  اإل
.  بلـداً مـن خمتلـف أحنـاء العـامل          ٣٠حاً مـن أكثـر مـن         مرشَّـ  ٩٥ علـى    االختيار من بني مـا يزيـد      

.  هي عضو يف جملس إدارة رابطة أمريكا الوسطى للمالحة اجلوية والفـضاء             ساندوبال ةوالسيد
أثــر وجــود مؤســسة "ها كــارلوس ألفــارادو حتــت عنـوان  وُعرضـت يف حلقــة العمــل ورقــة أعـدّ  

  ؛"معنية بالفضاء اجلوي يف بلد نام
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، الــذي نظمتــه شــعبة الفــضاء اجلــوي     ٢٠١٢ؤمتر األرض والفــضاء لعــام  مــ  )ج(  
ــات        ــا، الوالي ــد يف باســادينا، كاليفورني ــذي ُعق ــدنيني، وال ــة للمهندســني امل ــة األمريكي باجلمعي

وشارك كارلوس ألفارادو، رئيس رابطـة أمريكـا الوسـطى للمالحـة اجلويـة              . املتحدة األمريكية 
املــشتركة بــني اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء   والفــضاء، يف حلقــة العمــل اخلامــسة  

واجلمعية األمريكيـة للمهندسـني املـدنيني حـول اسـتخدام املـواد احلَُبْيبيَّـة يف استكـشاف                  ) ناسا(
، التابع لناسا، مـن أجـل       الدسر النفَّاث وأُجري اتصال خببري من خمترب      . الفضاء ومواضيع أخرى  

   الظروف القصوى؛مناقشة مسألة اهلياكل يف بيئات
الـذي ُعقـد    ،)AIRTEC 2012 (املعرض الدويل إلمدادات صناعة الفضاء اجلوي  )د(  

وحـضر املعـرض   . ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦ إىل ٨يف فرانكفورت أَم مـاين، أملانيـا، مـن      
  فيكتور هرنانديز، وهو عضو يف جلنة املالحة اجلوية، التابعة ملعهد كوستاريكا للتكنولوجيا؛

  مها معهد كوستاريكا للتكنولوجيا؛الندوة الثالثة حول املالحة اجلوية، اليت نظّ  )هـ(  

ــرويج      )و(   ــة هبــــدف التــ ــددة اجلنــــسية خمتلفــ ــار شــــركات متعــ ــارات إىل مقــ زيــ
  لكوستاريكا كمكان حمتمل لالستثمار، نظمتها هيئة كوستاريكا لترويج االستثمار؛

  لذي ُعقد يف نابويل، إيطاليا؛ ا،)IAC 2012( املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية  )ز(  
مقالــةً وتقريــراً عــن أثــر تنميــة قطــاع الفــضاء اجلــوي يف كوســتاريكا، أعــدمها   )ح(  

يوهــان كارباخــال غــودينيس، الربوفيــسور يف معهــد كوســتاريكا للتكنولوجيــا وعــضو رابطــة   
  .أمريكا الوسطى للمالحة اجلوية والفضاء

    
    ن األجسام القريبة من األرضمعلومات عن البحوث يف ميدا    

ــد         ــضاء مخــسة مناطي ــة والف  لدراســة أطلقــت رابطــة أمريكــا الوســطى للمالحــة اجلوي
  : اآلخران محولتهمااالثنانقد فَل ثالثة منها بالنجاح والغالف اجلوي العلوي، كُلِّ

  ؛)خفقأَ (٢٠١٠منطاد أُطلق يف خواناكاسته عام   )أ(  
  ؛)خفقأَ (٢٠١٠ منطاد أُطلق يف تيالران عام  )ب(  
، وجنحــت عمليــة اســترجاع محولتــه    ٢٠١٠منطــاد أُطلــق يف تــيالران عــام      )ج(  

   كيلومتراً؛٢٠وُحصل منها على صور من ارتفاع يزيد على 
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 ،٢٠١٢ع األحيــائي يف عــام منطــاد أطلقــه معهــد كوســتاريكا الــوطين للتنــوّ    )د(  
ن الغالف اجلـوي العلـوي      وجنحت عملية استرجاع محولته وُحصل منها على صور وبيانات ع         

   كيلومتراً؛٣٠من ارتفاع يزيد على 
ــق    )هـ(   ــاد أُطل ــام   منط ــاز ع ــارك دي ال ب ــترجاع   ٢٠١٢يف ب ــة اس  وجنحــت عملي
   وُحـــصل منـــها علـــى صـــور وبيانـــات عـــن الغـــالف اجلـــوي مـــن ارتفـــاع يزيـــد علـــى محولتـــه
واحــدة أجرهتــا وإىل جانــب ذلــك، مثــة جتربتــان أجرهتمــا جامعــة كوســتاريكا و .  كيلــومترا٣٥ً

  .Ad Astra Rocket Company Costa Ricaشركة 
ومثة مـشاريع ذات أمـد قـصري أو متوسـط َخططـت رابطـة أمريكـا الوسـطى للمالحـة                       

  :اجلوية والفضاء للقيام هبا، هي
 الـسواتل الطالبيـة     حلمـل إطالق صـاروخ     ("ARLISS "املسابقة السنوية ملبادرة    )أ(  
سـبتمرب، وشـارك    / أيلـول  ١٤ إىل   ١٠ادا، الواليـات املتحـدة، مـن        ، اليت أُجريت يف نيف    )الدولية

  فيها طلبة من جامعات يف الواليات املتحدة واليابان وبلدان أخرى؛

 قـدم فـوق     ١٢ ٠٠٠صواريخ ذات محوالت نافعة سُتطلق على ارتفاع قدره           )ب(  
ــسقني مهــا   طــريان، العــودة إىل األرض مــع االحتفــاظ بالقــدرة علــى ال  : مــستوى البحــر علــى َن

  والعودة بسالم إىل األرض؛

 شــركة يف الواليــات املتحــدة تعمــل علــى إنــشاء برنــامج   وهــي ،NanoRacks  )ج(  
. منمَّط قليل التكلفـة إلرسـال جتـارب إىل احملطـة الفـضائية الدوليـة ملـدد تـصل إىل شـهر واحـد                       

س يف  املــدارطلبــةاهتمامــاً بــالعلوم لــدى   " !DreamUp "وقــد أثــار برنــامج الــشركة املــسمى    
يف كاليفورنيـا، الواليـات املتحـدة،    " Valley Christian School "قامـت مدرسـة  و. كوسـتاريكا 

  .بتصميم جتربة وأرسلتها إىل احملطة الفضائية الدولية
  :طويل، مهاواآلخر ذو أمد و أمد متوسط ذ ، أحدمهاكما خططت الرابطة ملشروعني  
ــش   ،)ســاتل بيكــوي  (Picosatellite  )أ(   ــشروع م ــو م ــد   وه ــني الرابطــة ومعه ترك ب

. Ad Astra Rocket Company Costa Ricaكوسـتاريكا الـتقين، مـع مـشورة مقدَّمـة مـن شـركة        
ــام ببعثــات فــضائية  تعزيــز ويــسهم هــذا املــشروع يف   ومهمــة هــذا . قــدرة كوســتاريكا علــى القي

راج املشروع هو أن يعمل كجهاز ُمرسل جميب يف املدار لبث البيانـات بـني حمطـات رصـد األحـ           
  النائية ومركز مركزي جلمع البيانات؛
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 InterFlight Globalى مشورة مـن شـركة   وهو مشروع يتلقّ ،Aerospace Cluster  )ب(  
ويهدف إىل حتقيق النظام األساسي لرابطة غري رحبية وحمايدة سياسياً من أجل جتميع قطاع الفـضاء                 

  .اجلوي معاً وتنسيق العمل التطويري على حنو أجنع
    

  سافرن    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥[
  

 علـى التـزام فرنـسا باسـتحداث بعثـات فـضائية           ٢٠١٢قـة يف عـام       اإلجنازات احملقّ  تدلّ  
وتواصـل فرنـسا اسـتثمارها      . مبتكرة يف ميادين االتصاالت ورصد األرض واستكشاف الكون       

ــالكثيـــف يف قطـــاع الفـــضاء، وخـــصوصاً مـــن خـــالل وكالتـــها امل   صة، املركـــز الـــوطين تخّصـ
  .للدراسات الفضائية

    
    تيسُّر ُسبل الوصول إىل الفضاء    

 املــصمِّمة ملركبــات اجلهــة فرنــسا، ممثلــةً بــاملركز الــوطين للدراســات الفــضائية، هــي نَّإ  
قــدِّم إىل وكالــة الفــضاء  ُتوملركــز غيانــا الفــضائي، كمــا  " Ariane "ســرةأُاإلطــالق املنتميــة إىل 

  . الكامل على تنفيذ هذين الربناجمنياعوهن) إليساا(األوروبية 
، "Vega " أول حتليق ملركبة إطـالق مـن طـراز         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣شهد يوم   قد  و  

ف أوروبــا اآلن جمموعــة كاملــة مــن مركبــات وتوجــد حتــت تــصّر. مــن مركــز غيانــا الفــضائي
   مركبـات : ، وهي ىل الفضاء اإلطالق العملياتية لتليب حاجتها إىل االستقاللية يف سبل الوصول إ         

"Ariane 5 " للحموالت الثقيلة، ومركبات"Soyuz " للحموالت املتوسطة، ومركبـات" Vega "
 جناحـاً  ٥١" Ariane 5 "طـالق إلقـت مركبـة ا  وقـد حقّ . للحموالت اخلفيفـة يف مـدار مـنخفض   

هـا الثالـث     حتليق للتـوِّ  "Soyuz"طـالق   إل مركبـة ا   أمتَّـت كمـا   . ٢٠٠٣فربايـر   /متعاقباً منـذ شـباط    
 ى صـون  لكـي يتـسنّ   لة  وجترى حاليـاً بالتعـاون مـع الـشركاء يف اإليـسا دراسـات مفـصّ               . بنجاح

  .هذه القدرات الفريدة وحتسينها على املدى الطويل
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    األرض والبيئة واملناخ    
كمـا أنَّ  . وتغيُّراهتـا تقوم فرنسا بتصميم وتنفيذ منظومات فضائية مبتكرة لرصـد البيئـة            

دراسة احمليطات، ودراسة املنـاخ واألرصـاد اجلويـة،         :  يف مجيع ميادين رصد األرض     اًهلا حضور 
  .ودراسة السطوح القارية، ودراسة اليابسة

وللرصد من الفضاء َمزيَّة تتمثـل يف تـوفري رؤيـة شـاملة، كمـا يتـيح تلبيـة االحتياجـات                       
ى يف جــودة دراســات ســتمرارية عمليــات القيــاس أمهيــة كــرب ال نَّإذ إ. البحثيــة الطويلــة األمــد

  .املناخ وجدوى تدابري التصدي املقبلة
ويلزم استحداث واسـتغالل معظـم املنظومـات العملياتيـة لرصـد األرض علـى الـصعيد                   

وعلــى ) مبــا يف ذلــك ضــمن إطــار برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة  (األورويب 
  .الصعيد الدويل

الفرنـسية قفـزة تكنولوجيـة بـإطالق أول سـاتل           قت أنشطة التـصوير الفـضائي       وقد حقّ   
ــراز   ــن ط ــام  Pléiadesم ــل     . ٢٠١١ يف أواخــر ع ــذي يكمِّ ــد، ال ــام الرصــدي اجلدي ــذا النظ   وه

 ســوف يفــضي يف هنايــة املطــاف إىل ظهــور ســاتلني، جيمعــان بــني القــدرة    ،"Spot 5 "الــساتل
  .االحتيازية الفريدة وخفة احلركة واالستبانة العالية جداً

غت البعثات الفـضائية املتعلقـة بالرصـد البـصري أو الـراداري واألرصـاد اجلويـة         بلكما    
َتبـيَّن مـن تـراكم      فقد  ومن مث،   . وقياس االرتفاعات اخلاصة بالبحار واحمليطات طورها العمليايت      

ــيت وفّ  ــات ال ــا البيان ــا بعثت ــسطح البحــر   نَّأ" Jason وTopex-Poseidon "رهت ــستوى الوســطي ل  امل
وقـد أصـبحت توليفـة هـذه     .  مم، بل وأكثـر مـن ذلـك يف بعـض املنـاطق      ٣قدار  يرتفع سنوياً مب  

رجـع العـاملي يف اجلانـب       ، هـي امل   ٢٠١٤ابتـداء مـن عـام       " Jason" ستنجزها بعثة    اليتالبيانات،  
  ."Mercator Océan " شركةذه، الذي تنفّالعمليايت لقياس االرتفاعات

    
    قيد اإلعداد أملانية من نوعها يف العامل-أول دراسة فرنسية: غازات االحتباس احلراري    

أجرى املركز الوطين للدراسات الفضائية، إسهاما منه يف دراسة تغيُّر املنـاخ، وبالتعـاون                
مع املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، دراسة جـدوى تتعلـق ببعثـة استـشعار امليثـان عـن ُبعـد                     

، الـيت تقـيس مـن الفـضاء مقـدار           ) املـدى  الـنظم الـضوئية للكـشف وقيـاس       " (ليـدار "بواسطة نظم   
 مـن  "Myriade Evolutions" املركـز الـوطين منـصة    كمـا وفَّـر  . امليثان املوجود يف الغـالف اجلـوي  

  ".ليدار"، بينما أسهم املركز األملاين بنظم اجليل اجلديد
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     يف املدار، من أجل فهم أفضل لرياح املونسون املومسيةMegha-Tropiquesبعثة     
 الفضائية املشتركة بني فرنسا واهلند، والـيت أُطلقـت يف           Megha-Tropiquesدف بعثة   هت  

 ونظـم العواصـف وأحـوال       الـدورة املائيـة   ، إىل إجراء حبـوث عـن        ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
كما ستفيد هـذه البعثـة يف رصـد األحـداث اخلطـرة، مثـل       . املناخ يف الغالف اجلوي االستوائي    

  .أمطار املونسون العنيفة، والتنبؤ بتلك األحداثواألعاصري االستوائية 
    

    التطور املطَّرد للنظم العملياتية لقياس االرتفاعات من الفضاء    
 Satellite with Argos ("سـارال "، اليت سُتطلق قريباً كجزء من برنامج "AltiKa"ل بعثة متثِّ  

and AltiKa (ويعتـزم إجـراء   . رتفاعات مـن الفـضاء   لقياس االالفضائي، إسهاماً يف اجلانب العمليايت
ــا  للخدمــة الــيت يوفّاًوســوف تــوفر هــذه البعثــة اســتمرار  . ٢٠١٢اإلطــالق يف هنايــة عــام   رهــا حالي

، هـو  Megha-Tropiques الفضائي، شأنه شأن بعثـة  "الرسا"وبرنامج  .Jason 2 وJason 1 الساتالن
 Argos هــذه علــى إطــالق أجهــزة  يئــرصــد البيالوتنطــوي بعثــة . نتــاج للتعــاون بــني فرنــسا واهلنــد 

النظام الساتلي املتكامل لدراسة املدارات والتحديد الراديوي للمواقـع بواسـطة    (DORIS و AltiKaو
 هـو مقيـاس     AltiKaوجهـاز   . من منصة أنشأهتا املؤسسة اهلندية ألحبـاث الفـضاء        ) اإلزاحة الدوبلرية 

ر جهـاز   ويـوفّ . مقيـاس إشـعاعي متكامـل      وله وظيفـة     "Ka"لالرتفاعات يعمل على النطاق الترددي      
DORIS           ما يلـزم لقيـاس االرتفاعـات مـن دراسـة دقيقـة للمـدارات، أمـا جهـاز Argos   فهـو مكمِّـل 

  . ومجع البيانات البيئيةاألماكن اخلاصة بتحديد Argosلسلسلة نظم 
    

    الفضاء والكوارث الكربى    
ق للمرافــق تخدام املنــّسلتعــاون علــى حتقيــق االســ    عــضواً يف ميثــاق ا ١٥هنــاك اآلن   

 علـى   ًء بنـا  ٢٠٠٠الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية، الذي اعُتمد يف عام             
جـرى  ،  ٢٠١٢-٢٠٠٠ويف الفتـرة    . مبادرة مـن املركـز الـوطين للدراسـات الفـضائية واإليـسا            

  . مرة٣٥٤ هذا امليثاق تفعيل
ــسّ   ويهــدف امل   ــق نظــام متكامــل ومن ــاق إىل حتقي ــصرية  ق للحــصيث ــصور الب ــى ال ول عل

وكـان القـصد    .  وتقدمي تلك البيانات جمانـاً إىل هيئـات اإلغاثـة          ،والرادارية يف حاالت الطوارئ   
 املرتبطـة  الناشئة عـن األحـداث    الكوارثمنه يف البداية أن يساعد يف املقام األول على مواجهة   

  .باألحوال اجلوية واألحداث السيزمية والربكانية
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 امليثـاق   تفعيـل ثة كربى، ميكن للمـستعملني املـأذون هلـم أن يطلبـوا             وحيثما حتدث كار    
 امليثــاق يــوفر خدماتــه جلميــع أحنــاء العــامل، ال إىل  نَّغــري أ. مبقتــضى إجــراءات بــسيطة وســريعة

طين ي املركــز الــوويــؤّد.  بلــد١٠٠وقــد اســتفاد منــه حــىت اآلن أكثــر مــن   . أعــضائه فحــسب
.  امليثـــاق كـــل ســـنةتفعيـــل يف املائـــة مـــن حـــاالت ٩٠للدراســـات الفـــضائية دوراً نـــشطاً يف 

، سيجري تزويد هيئات اإلغاثة بصور بصرية ستكون أكثـر قـدرة   Pléiadesوباستخدام سواتل   
  .على التصدي لتحديات معينة

    
    التطبيقات االستهالكية    

تتيح تكنولوجيا الفضاء استحداث عدد متزايد من التطبيقات واخلـدمات ذات القيمـة               
تلفــزة عاليــة االســتبانة، (وفرنــسا ملتزمــة باســتحداث خــدمات رقميــة جديــدة .  العاليــةاملــضافة

ــة جــداً        ــة أو عالي ــة ووصــالت إنترنــت ذات ســرعة عالي ــاد أو تلفــزة متنقل ــة األبع وتلفــزة ثالثي
ومــن مث، فهــي تــستثمر يف  . وجعــل تلــك اخلــدمات أيــسر منــاالً ) للخــدمات الثابتــة أو املتنقلــة 

ويف وقــت تتالقــى فيــه اخلــدمات الثابتــة واملتنقلــة، ميكــن إدمــاج  . ضائيةأنــشطة االتــصاالت الفــ
السواتل يف جيل جديد من الشبكات، تكمـل بـشكل طبيعـي األليـاف الـضوئية املـستخدمة يف                   
اخلــدمات الثابتــة أو تكمــل اجليــل الثالــث أو الرابــع مــن الــشبكات األرضــية املــستخدمة يف         

يــذ نظــم فــضائية مــن اجليــل األخــري، ســواء ألغــراض  وميثــل اســتحداث وتنف. اخلــدمات املتنقلــة
 علـى  اًياً كـبري واتل حتـد حة أو حتديـد املواضـع بواسـطة الـس     االتصاالت أو البث اإلذاعي أو املال     

  .جبهتني ملنفعة األفراد واملنشآت التجارية
 التطـورات التكنولوجيـة يف جمـال الفـضاء          نَّل، مـن ناحيـة، حتـدياً اقتـصادياً أل         وهذا ميثّـ    

أمـا  . ر أساساً جلعل تلك الصناعة أكثر قدرة علـى املنافـسة يف األسـواق العامليـة ويف اجملتمـع              توف
تزويــد املنــاطق مــن الناحيــة األخــرى، ويف جمــال االتــصاالت علــى وجــه اخلــصوص، مــن شــأن  

  وصــالت إنترنـت عاليــة الـسرعة أن حيــول دول نـشوء اهلــوة الرقميــة،    ب النائيـة والقليلــة الـسكان  
 األليـاف الـضوئية     تتيحهـا يادة يف سـرعة االتـصال بـني املنـاطق احلـضرية والريفيـة لـن                 ر ز وفِّتإذ  

  .لفترة زمنية طويلة
وتنظر فرنسا أيـضاً يف أنـسب احللـول لنـشر تكنولوجيـا مـن اجليـل الرابـع علـى نطـاق                         

  .، باستخدام شبكات أرضية ومرافق فضائية معا٢٠١٤ًالعامل حبلول عام 
رات يف أمناط االسـتعمال واحتياجـات       رهتما جتاوباً مع التطوّ   ومثة مشروعان انبثقت فك     

ســواتل مــن أجــل    "أوهلمــا يــسمَّى . الــسوق، ويهــدفان إىل حتــسني األداء والقــدرة التنافــسية    
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 أن يساعد على تعزيز مكانة كبار خـرباء الفـضاء الفرنـسيني يف الـسوق                 به فترضُيو،  "املستقبل
ر ، فـسوف يـوفّ  "وصالت إنترنت فائقة السرعة"، املسمى   أما الثاين . العاملية لسواتل االتصاالت  

للمناطق الريفيـة مجيـع مزايـا التكنولوجيـا الرقميـة ويـساعد علـى إقامـة قطـاع صـناعي فرنـسي                       
  .قادر على املنافسة يف عامل مستجد، هو عامل االتصاالت الساتلية الفائقة السرعة

    
    علوم الفضاء    

وهـي تعطـي األولويـة لربنـامج اإليـسا      .  الفـضاء يف استكـشاف بدور فّعال   فرنسا  تقوم    
يمــا يتعلــق فف. العلمــي اإللزامــي وللتعــاون العــاملي الــذي يتــيح القيــام ببعثــات مــن هــذا القبيــل   

 باستكشاف املريخ، تسهم فرنـسا إسـهاما حاسـم األمهيـة يف جهـازين مـركبني علـى مـنت بعثـة                     
"Curiosity Mars" الكيميـاء والكـامريا  "جهـاز  ": ، مهـا "(ChemCam)  حتليـل العينـات   " وجهـاز

ــة. (SAM)يف املــريخ  ــة   "Solar Orbiter "ويف بعث ، الــيت "Euclid"، الــيت ترصــد الــشمس، وبعث
ــة املظلمــة "ترصــد  ــع األجهــزة     "الطاق ــسيق مجي ــوطين للدراســات الفــضائية تن ــوىل املركــز ال ، يت

  .وأدوات مجع البيانات الفرنسية بشىت أنواعهاالفرنسية 
    

  باكستان    
  ]نكليزيةإلبا: ألصلا[

  ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١[
  

    ٢٠١١أنشطة باكستان الفضائية يف عام     
 نَّ باكــستان، حبكــم تأييــدها القــوي الســتخدام الفــضاء يف األغــراض الــسلمية، أ  تــرى  

ــة        ــق اهلــدفني املــشتركني املتمــثلني يف التنمي ــى حتقي ــدويل عل ــاون ال ــز التع ــاك حاجــة إىل تعزي هن
  .االقتصادية وتفادي الكوارث الطبيعية وختفيف آثارها-االجتماعية

وتويل وكالـة الفـضاء الباكـستانية، الـيت تـسمى جلنـة حبـوث الفـضاء والغـالف اجلـوي                       
، اهتماماً خاصـاً السـتخدام األنـشطة الفـضائية يف معاجلـة خمتلـف مـشاكل                 )سوباركو(العلوي  

ــ. االقتـــصادية-البلـــد االجتماعيـــة ن يف جمـــاالت ماً ذا شـــأتقـــّد ٢٠١١د أحـــرزت يف عـــام وقـ
ــام          ــد ونظ ــن ُبع ــشعار ع ــة واالست ــضاء ورصــد البيئ ــوم الف ــات عل ــسواتل وتطبيق ــا ال تكنولوجي

ــة وغريهــا مــن اجملــاالت، مــستخدمةً بيانــات وصــوراً مــشتراة مــن مــشغّ     لي املعلومــات اجلغرافي
  .سواتل االستشعار عن ُبعد
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ر خدماتـه ملختلـف     تأَجر الذي يوفّ  ، وهو ساتل االتصاالت املس    Paksat-1 الساتل   وقد أمتّ   
ه سـاتل اتـصاالت      حملّـ   سنة، وحلّ  ١٥املستعملني احملتملني يف باكستان، مدة خدمته اليت امتدت         

ومـن أجـل رصـد      .  مـن الـصني    ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢ الذي أُطلق يف     Paksat-1Rجديد، هو   
  .شي والهور يف كراتتنيساتليَّعمل الساتل ومراقبته، أنشئ مرفقان حملطتني أرضيتني 

- أال يقتصر على أداء دور مهـم يف التنميـة االجتماعيـة            Paksat-1Rوينتظر من الساتل      
ئ كــذلك فرصــاً لتعلــيم وتــدريب أشــخاص مــن خمتلــف شــرائح  االقتــصادية للبلــد، بــل أن يهّيــ

ــوفّ  ــشجّ  ر خــدمات صــ اجملتمــع وأن ي ــة وأن ي ــاطق النائي ــضل للمن ع اســتثمارات القطــاع  حية أف
  .تجارياخلاص ونشاطه ال

وتؤمن باكستان إمياناً راسخاً باسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء كعامـل َحفّـاز يف خمتلـف                   
 يف  ازديـادا متـضاعفا   وقـد شـهدت الـسنوات األخـرية         . االقتـصادية -جوانب التنمية االجتماعية  

ــة      ــا الفــضائية يف جمــاالت مثــل زيــادة اإلنتاجي الطلــب علــى البيانــات املــستمدة مــن التكنولوجي
هيـدرولوجيا اجملـاري املائيـة وإدارة الكـوارث     / ورصد احملاصيل واألمـن الغـذائي وإدارة      الزراعية
. تعليم عن ُبعد والتطبيـب عـن ُبعـد يف باكـستان           للوهناك أيضاً استخدام متزايد     .  منها واإلغاثة

  .وجيري توسيع نطاق هذين املرفقني ليشمال املناطق الريفية والنائية
 يف جمـال التعـاون      ٢٠١١نـشطة املـضطلع هبـا أثنـاء عـام           ص لـبعض األ   ويرد أدنـاه ملخّـ      

  .الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

    النظام الوطين إلدارة املعلومات البيئية    
 هذا املشروع يف إطار وزارة إدارة الكوارث يف حكومة باكـستان، بالتعـاون مـع           اسُتهلّ  

) نيمـيس (من أجـل تنفيـذ النظـام الـوطين إلدارة املعلومـات البيئيـة               برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
ويهدف املشروع إىل تعزيز التنمية البيئية املـستدامة مـن خـالل            . تنفيذاً فعاالً على الصعيد الوطين    

ث اهلـواء  بناء القدرات وإدارة التغيُّرات البيئية وختطيطها واستغالهلا، ويشمل بارامترات مثـل تلـوّ        
ورسـم  )  متلُّـح امليـاه    ع التربة بامليـاه،   َتشبُّ(ر  حُّوالتص) الزراعة واألحراج (ع األحيائي   لتنّو وا ،واملياه

ومن أهداف املشروع اخلاصة استعراض   . خرائط درجات حرارة سطوح البحار وحتليل اجتاهاهتا      
 وتقـين   املعلومات البيئية يف باكستان؛ وإنشاء إطار مؤسـسي       /وحتليل احلالة الراهنة إلدارة البيانات    

ومــشتركة بــني القطاعــات ملــا يوجــد لــدى البلــد مــن   مناســب؛ وإعــداد قواعــد بيانــات قطاعيــة  
ال للمعلومـات البيئيـة؛ وبنـاء وتـدعيم قـدرات املؤسـسات              وإنشاء نظام وطين فعّ    .معلومات بيئية 

  .مالرئيسية املشاركة يف إنشاء النظام الوطين إلدارة املعلومات البيئية وتشغيله على حنو مستدا
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    الزراعة    
ي القطــاع الزراعــي يف البلــد ويــؤّد. عــةمناخيــة متنّو-باكــستان بلــد ذو أقــاليم زراعيــة  

وهـو  .  يف املائـة   ٢١دوراً حمورياً يف االقتصادي الوطين، إذ يبلغ نصيبه يف الناتج احمللي اإلمجـايل              
صـد الـساتلي للمحاصـيل      الر وقـد اسـُتهلّ   .  يف املائة من القوة العاملة يف البلد       ٤٥يوفر العمالة لـ  

وقـد ثبـت قطعيـاً      ). الفـاو ( بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة          ٢٠٠٥يف عام   
ن اإلبــالغ عــن  ة مــن االستــشعار عــن ُبعــد حيــسّ    ّد االســتخدام املتكامــل للبيانــات املــستم   نَّأ
 واجلهات املعنيـة    خذي القرارات ، ُتوفَّر ملتّ  ٢٠٠٧فمنذ عام   . حصاءات الزراعية يف باكستان   إلا

. إحصاءات تشمل البلد كله ألغراض تنمية الزراعة وختطيطهـا وصـوغ الـسياسات املتعلقـة هبـا         
ــاين   ــذ كــانون الث ــصَدر من ــاير /كمــا ُت ــشرة شــهرية عنواهنــا  ٢٠١١ين ــساتلي  " ن نظــام الرصــد ال

الغــة  يف رصــد املنتجــات الزراعيــة تقــارير باملــشاركة، ُتــوفِّر للــهيئات "للمحاصــيل يف باكــستان
وهـذه النـشرة متاحـة يف    . األمهية ومالئمة التوقيت ميكن االستناد إليها يف اختاذ التدابري الالزمـة         

  .www.suparco.gov.pk/pages/pak.scms.aspاملوقع الشبكي 
    

    رسم خرائط الغطاء األرضي    
ــةُت هــذا املــشروعَ اســتهلّ   ــوي    جلن الباكــستانية  حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العل

وهـو يهـدف إىل رسـم خـرائط الغطـاء األرضـي يف البلـد علـى                  . بالتعاون مع الفاو  ) اركوسوب(
صوغ استراتيجية منسقة لتصنيف الغطـاء األرضـي يف         : وهلذا املشروع ُعنصران، مها   . مرحلتني

باكستان ورسم خرائطه باسـتخدام مفـاهيم وطرائـق نظـام تـصنيف الغطـاء األرضـي؛ وحتـسني                   
ومــن . امليــة واإلقليميــة والوطنيــة املتعلقــة بالغطــاء األرضــي والبيئــة الــصالت بــني الدراســات الع

  .٢٠١٢أكتوبر /ن األولير إجناز املرحلة األوىل للمشروع يف تشراملقّر
    

    دعم إدارة الكوارث باالستناد إىل النظم الفضائية    
ضائية مه باكستان لربنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـات الفـ           الدعم الذي تقدّ   نَّإ  

إمنـا يهـدف إىل ضـمان       ) برنـامج سـبايدر   (يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ         
إمكانية وصول مجيع الدول، على قدم املـساواة، إىل املعلومـات الفـضائية املتعلقـة بـدورة إدارة                  

ــضاء        . الكــوارث ــة حبــوث الف ــر جلن ــامج ســبايدر يعمــل يف مق ــب دعــم إقليمــي لربن ــة مكت ومث
ويف إطـار هـذا الربنـامج، تعمـل سـوباركو      ). سـوباركو (جلـوي العلـوي الباكـستانية    والغالف ا 

الكـــوارث، وهـــو َيـــستخِدم يف تعــاون وثيـــق مـــع اهليئـــات االحتاديـــة واجلهويـــة املعنيـــة بـــإدارة  
وقـد  . تكنولوجيا الفضاء يف مجيع مراحـل الكـوارث، مـن اإلغاثـة واإلنقـاذ إىل اإلنعـاش املبكـر               



 

V.12-5787913 
 

A/AC.105/1025/Add.1

 صوراً فضائية ذات اسـتبانة متوسـطة        ٢٠١١ لباكستان أثناء فيضانات عام      َوفَّر برنامج سبايدر  
. وعالية مما ساعد سوباركو علـى رصـد الكارثـة ويف أنـشطة اإلغاثـة واإلنقـاذ يف واليـة الـسند                     

 إىل اهليئات املعنية، وهي متاحـة أيـضا يف موقـع سـوباركو الـشبكي      وقُدِّمتومثة تقارير أُعدت    
  .)www.suparco.gov.pk(الرمسي 

    
    الدعم املقدَّم ملشروع تقييم املوارد السمكية يف باكستان    

ــة بالبحــار        ُي   ــاو واإلدارة املعني ــع الف ــاون م ــسمكية بالتع ــوارد ال ــيم امل ــشروع تقي ــذ م نفَّ
وهو يهدف إىل توفري التـدريب للمؤسـسات البحثيـة واإلداريـة يف باكـستان               . ومصائد األمساك 

وقــد ســاعدت ســوباركو تلــك  .  يف جمــال مــصائد األمســاك مــن أجــل تنميــة القــدرات الوطنيــة 
باستخدام تقنيات االستشعار عـن ُبعـد       ) التني اهلندي (غروف  املؤسسات على رسم خرائط املان    

ــات نظــام رصــد األرض       ــع اســتخدام بيان ــة، م ــات اجلغرافي ــد ) ســبوت(ونظــم املعلوم يف حتدي
  . الصغرية والكبريةاألخوارمواضع 

    
    التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئالتعاون مع منظمة     

املؤسسني ملنظمة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            باكستان هي أحد األعضاء       
وهــي تــشارك بنــشاط يف اجتماعــات جملــس املنظمــة . ٢٠٠٥، الــيت أنــشئت يف عــام )آبــسكو(

اعـات أفرقـة اخلـرباء،      واالجتماعات املتعلقة بالـشؤون اإلداريـة واملاليـة وختطـيط الـربامج واجتم            
مــه مــن حلقــات  وكــذلك يف املــشاريع العلميــة والتقنيــة الــيت تــستحدثها آبــسكو، ويف مــا تنظّ   

دراسية وحلقـات عمـل بـشأن خمتلـف املواضـيع، وكـذلك يف دورات التـدريب الطويلـة األمـد                    
 والقــصرية األمــد الــيت هتــدف إىل بنــاء القــدرات يف ميــادين علــوم الفــضاء وتكنولوجيــا الفــضاء 

  :واشتملت األنشطة املضطلع هبا يف السنة املاضية على ما يلي. وتطبيقاهتا
االجتماع األول للجنة املختصة مبشروع تطبيقات الـسواتل العاليـة االسـتبانة،              )أ(  

  ؛٢٠١١أبريل /الذي ُعقد يف نيسان
االجتماع الثالث للرؤساء اإلداريـني بـشأن ختطـيط ميزانيـة مـشاريع آبـسكو،                 )ب(  
  ؛٢٠١١أبريل /قد يف نيسانالذي ُع

  ؛٢٠١١مايو /االجتماع الثاين للجنة مراجعة احلسابات، الذي ُعقد يف أيار  )ج(  
ينـاير  /االجتماعني الرابع واخلامس جمللس املنظمة، اللذين ُعقدا يف كـانون الثـاين             )د(  
  ؛٢٠١١سبتمرب /وأيلول
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نولوجيـــا  لتطبيــق تك االرتكــازي  ٢٠١١برنــامج  (" MASTA-2011 "برنــامج   )هـ(  
/  تـسعة أشـهر، والـذي اسـُتهل يف أيلـول        مدتهاملتعلق باالتصاالت الساتلية، الذي تبلغ      ) الفضاء

  ؛٢٠١١سبتمرب 
ندوة آبسكو الدولية الثالثة بشأن رصد الزالزل واإلنذار املبكر هبا باسـتخدام              )و(  

  ؛٢٠١١سبتمرب /تكنولوجيا الفضاء، اليت ُعقدت يف أيلول
ــاع األول   )ز(   ــواتل      االجتمـ ــشروع سـ ــدوى مـ ــة جـ ــين بدراسـ ــرباء املعـ ــق اخلـ لفريـ

  ؛٢٠١١نوفمرب /االتصاالت ومشروع تطبيقات سواتل االتصاالت، الذي ُعقد يف تشرين الثاين
ــول       )ح(   ــد يف أيل ــذي ُعق ــصغرية، ال ــشروع ســواتل الطــالب ال / االجتمــاع األول مل
  ؛٢٠١١سبتمرب 

دورة التدريب على رصد البيئة والكوارث بواسـطة تكنولوجيـا الفـضاء، الـيت         )ط(  
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول- نوفمرب/استغرقت أسبوعني وُعقدت يف تشرين الثاين

    
    امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ    

فضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ       شاركت باكستان يف أنشطة امللتقى اإلقليمي لوكاالت ال         
)APRSAF(   شارك وفد مـن سـوباركو يف امللتقـى الثـامن            ٢٠١١ويف عام   . ، بصفتها عضواً فيه ،

مــسابقة امللــصقات و، وشــارك مــدرِّس وطالــب يف جتربــة الــصاروخ املــائي )APRSAF-18(عــشر 
، )JPT-2(ملــشترك باكــستان عــضو يف فريــق املــشروع اكمــا أنَّ . اللــتني َجَرتــا أثنــاء ذلــك امللتقــى

  .، الذي يهدف إىل دعم نشاط إدارة الكوارث يف باكستان" آسياسنتينل"التابع ملبادرة 
    

األجسام  األنشطة املضطلع هبا يف إطار البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وأمان    
  الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة باصطدامها 

    احلطام الفضائيب
ــون          ــال املعن ــدول األعم ــة جب ــشات املتعلق ــام يف املناق ــستان بانتظ ــشارك باك احلطــام "ت
ونظــراً لعــدم . أثنــاء دورات جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية" الفــضائي

م دُّوجود مرفق حبثي يف باكستان لرصد احلطام الفضائي وإجراء حبوث بشأنه، فليس هنـاك تقـ           
أن أمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنـها مـصادر قـدرة نوويـة ومـشاكل اصـطدامها               بش

  .باحلطام الفضائي
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    األجسام القريبة من األرض    
ومـن مث، فلـيس     . ال يوجد يف باكستان مرفق حبثي ُيعىن باألجـسام القريبـة مـن األرض               

ألجسام القريبـة مـن األرض، التـابع للجنـة          غ عنه لينظر فيه الفريق العامل املعين با       لَّيبتقّدم  هناك  
  .الفرعية العلمية والتقنية

    
  بريو    

  ]سبانيةإلبا: األصل[
  ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩[

  
يف ) كونيـــدا(تـــشارك اللجنـــة الوطنيـــة للبحـــث والتطـــوير يف جمـــال الغـــالف اجلـــوي    

  :املشروعني التاليني
، وهـو مـشروع     (SAVNET) جـداً    شركة أمريكا اجلنوبية للترددات املنخفـضة       )أ(  

تشترك يف تنفيذه األرجنتني والربازيل وبريو، يشتمل على دراسة النشاط الشمـسي مـن خـالل                
دات منخفـضة   ن باسـتخدام موجـات راديويـة ذات تـردّ         رصد الطبقة السفلى من الغـالف املتـأيّ       

األوزون واألجـسام   ن والغالف اجلوي األوسط وتغيُّر طبقة       جداً؛ ورصد تغيُّرات الغالف املتأيّ    
  ؛اليت تسبق الزالزلالفلكية وَدفْقات أشعة غاما ودراسة األحداث الكهرمغنطيسية 

شـبكة أجهـزة راديويـة لقيـاس        : e-CALLISTOمـشروع   جيري حاليـا جتريـب        )ب(  
  .الحقاً  إدماجها يف املشروع، بغيةالطيف الشمسي

      
  مجهورية كوريا    

  ]نكليزيةإلبا: األصل[
  ]٢٠١٢نوفمرب /اين تشرين الث١٦[

  
    السياسات الفضائية    

، وضــعت مجهوريــة كوريــا اخلطــة األساســية الثانيــة ٢٠١١ديــسمرب /يف كــانون األول  
، الـذي يكلـف احلكومـة بـأن         ٢٠٠٥للتنمية الفضائية، وفقاً لقانون تعزيز التنمية الفضائية لعام         

هــذه اخلطــة الثانيــة، وحتــدد . ُتنــشئ خطــة وطنيــة بــشأن الفــضاء وُتحــدِّثها كــل مخــس ســنوات
بــصفتها حتــديثا للخطــة األساســية للتنميــة الفــضائية، رؤيــة الربنــامج الفــضائي الــوطين وأهدافــه   

وتركـز اخلطـة الثانيـة علـى حتقيـق االعتمـاد علـى الـنفس تكنولوجيـاً؛                  . ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  
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اص مـن   وعلى إنشاء نظم لتعزيز التطبيقات واخلدمات الفضائية، وزيادة مـشاركة القطـاع اخلـ             
أجل تعزيز الصناعة الفـضائية؛ وتـدعيم قاعـدة القـوة العاملـة والـبىن التحتيـة املـساندة؛ وحتـسني            

  .النظم الوطنية إلدارة شؤون الفضاء؛ وتنويع أنشطة التعاون الدويل
    

    الربامج الساتلية    
، أُطلق بنجاح من مركز غيانـا الفـضائي، الكـائن يف كـورو،              ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران   

 ساتل كوري ثابـت بالنـسبة لـألرض، هـو سـاتل االتـصاالت ورصـد احمليطـات واألرصـاد                    أول
ودخل هذا الساتل، الذي يفي بالـشرط املتمثـل يف أال يقـل عمـره التـشغيلي          . )COMS (اجلوية

، ممـا يـوفر للمـستعملني احمللـيني     ٢٠١١أبريـل  /عن سبع سنوات، حيز اخلدمة الرمسية يف نيـسان    
ويـوفر جهـاز رسـم خـرائط الطقـس،          . دة عن أحوال الطقـس واحمليطـات      والدوليني بيانات مفي  

 دقيقــة أثنــاء التــشغيل  ١٥، صــوراً طقــسية شــبه آنيَّــة كــل  COMSاحملمــول علــى مــنت الــساتل  
ــادي، وكــل   ــاء األحــ  ٨الع ــائق أثن ــر   دق ــشديدة األث ــسية ال ــة   ( داث الطق ــل األعاصــري املداري مث

ت بالنـسبة لـألرض، احملمـول علـى مـنت الـساتل              أما جهاز تصوير احمليطات الثابـ      ).والفيضانات
COMS  وهــو أول جهــاز مــن نوعــه يوضــع يف املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، فيقــوم بثمــاين ،

  .عمليات رصد للبحار الواقعة حول شبه اجلزيرة الكورية كل يوم
، جيـري تنفيـذه     GEO-KOMPSAT-2ومثة برنامج ساتلي جديد ثابت بالنسبة لألرض، هـو            

 GEO-KOMPSAT-2A: ويتـألف هـذا الربنـامج مـن سـاتلني، مهـا           . COMSضـمن إطـار بعثـة       حالياً  
  . لرصد البحار والبيئةGEO-KOMPSAT-2Bلبعثات األرصاد اجلوية؛ و

 مهمتـه يف عـام      (KOMPSAT-1)وبعد أن أجنز الساتل الكوري األول املتعدد األغراض           
، (KOMPSAT-2)ب مــن األرض ، يواصــل ســاتل االستــشعار عــن ُبعــد يف املــدار القريــ ٢٠٠٨

، ٢٠٠٦طلـق يف عـام      وقد جتـاوز هـذا الـساتل، الـذي أُ         . احالتابع جلمهورية كوريا، عمله بنج    
عمــره التــشغيلي االفتراضــي بــأكثر مــن ثــالث ســنوات، وُمــدِّد عمــره املتوقــع مــرة أخــرى إىل    

علـى   جهاز تصوير متعدد األطياف قادر       KOMPSAT-2وحيمل الساتل   . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
التقــاط صــور كاملــة األلــوان باســتبانة قــدرها متــر واحــد، وصــور متعــددة األطيــاف باســتبانة    

 الـذي حيمـل جهـاز       KOMPSAT-3 الساتل   ٢٠١٢مايو  /وأُطلق بنجاح يف أيار   .  أمتار ٤قدرها  
 متراً، ويهدف إىل تـوفري صـور عاليـة االسـتبانة            ٠,٧تصوير كهرضوئي ذا استبانة عالية قدرها       

  .م املعلومات اجلغرافية وغريها من تطبيقات رصد البيئة والزراعة والبحارلتطبيقات نظ
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ــا أســطوالً       ــة كوري ــسواتل مــن ويف الــسنوات القادمــة، ُيتوقــع أن تــشغل مجهوري  ذاتال
وســوف حيمــل الــساتل . KOMPSATنخفــضة ضــمن إطــار سلــسلة ســواتل املرضــية األدارات املــ

KOMPSAT-5 ،أول محولــة نافعــة ٢٠١٣ أو أوائــل عــام ٢٠١٢ إطالقــه يف أواخــر عــام املزمــع ،
 البعثـة املعنيـة      هذا الساتل  ، وسوف خيدم  تابعة جلمهورية كوريا تتضمن راداراً ذا فتحة اصطناعية       

ــة        ــة وإدارة شــؤون البحــار واألراضــي ورصــد الكــوارث والبيئ ــات اجلغرافي ــنظم املعلوم ــة (ب بعث
ــدن" ــة  ") غول ــرة الكوري ــوق شــبه اجلزي ــساتل  . ف ــا ال ــذي ســُيطلق يف عــام  KOMPSAT-3Aأم ، ال

  .، فسوف حيمل جهاز استشعار باألشعة حتت احلمراء وجهازاً كهرضوئياً لرصد األرض٢٠١٤
 بواسـطة   STSAT-2C، سوف ُيطلَق ساتل العلوم والتكنولوجيا       ٢٠١٢ويف أواخر عام      

ــة األوىل    ــة اإلطــالق الفــضائية الكوري ــارو الفــضائي، الكــائن يف  (KSLV-1)مركب   مــن مركــز ن
، املـزوَّد   STSAT-2C والغرض مـن الـساتل       .جزيرة أونارو، الواقعة قبالة ساحل مجهورية كوريا      

ــار اإلشــعاعات        ــوب وجبهــاز لرصــد آث ــة االنعكــاس املقل ــة تعمــل بطريق ــصفيفة أجهــزة ليزري ب
تكنولوجيــات ب و) ثانيــة١٥-١٠( نبــضاته فمتــو ثانيــة تــواترهبــزَّاز ليــزري يبلــغ معــدل الفــضائية و

التوضــيح العملــي لكيفيــة تــشغيل األجهــزة العلميــة الفــضائية وأداء عــرض عملــي  أخــرى، هــو 
وإىل جانب ذلك، أُجنز تطوير ساتل لعلـوم والتكنولوجيـا          . لتكنولوجيا فضائية جديدة يف املدار    

 املزوَّد بكامريا فائقة االتساع الطيفي وبكامريا تعمل باألشـعة دون احلمـراء             (STSAT-3)الثالث  
وقـد أُقـرت    . ٢٠١٣فضاء واألرض، وسوف يطلق هذا الساتل يف أوائل عام          من أجل رصد ال   

خطـــة إعـــداد سلـــسلة الـــربامج الفـــضائية اخلاصـــة بالـــساتل الـــصغري األول مـــن اجليـــل القـــادم  
(NEXTSat-1)         اليت متثل جيالً الحقـاً لربنـامج ،STSAT           الفـضائي، مـن أجـل التوضـيح العملـي 

يونيـه  / منـذ حزيـران    NEXTSat-1ويعمل برنـامج    . ساسيةلعلوم الفضاء ولتكنولوجيا الفضاء األ    
  .٢٠١٦ يف عام NEXTSat-1، وُيتوقَّع إطالق الساتل ٢٠١٢

    
    مركبات اإلطالق    

، ألغــراض البحــث )KSR-III وKSR-II وKSR-I(عقــب جنــاح تطــوير صــواريخ الــسرب     
ئية الكوريـة    على تطوير مركبة اإلطـالق الفـضا       ٢٠٠٢العلمي، عملت مجهورية كوريا منذ عام       

ــام  ). KSLV-I(األوىل  ــة يف عـ ــذه املركبـ ــد أطلقـــت هـ ــارو  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يوقـ ــز نـ ــن مركـ  مـ
ويعتــزم . يف مــدار إهليلجــي)  كــغ١٠٠(الفــضائي، وهــي هتــدف إىل وضــع ســاتل علمــي صــغري 

  .٢٠١٢، يف هناية عام STSAT-2C مرة أخرى، حاملةً معها الساتل KSLV-Iإطالق املركبة 
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، ٢٠١٠ يف عــام  KSLV-IIث والتطــوير اخلاصــة باملركبــة   وقــد بــدأت أعمــال البحــ     
 ا طنـ ١,٥والغرض منها هو إطالق ساتل تطبيقات من فئـة    . ٢٠٢١وُيخطَّط إلطالقها يف عام     

  . كم٨٠٠-٦٠٠  قدره ارتفاع علىإىل مدار ثابت بالنسبة للشمس،
    

    التعاون الدويل    
هنـا الـدويل ضـمن إطـار        ، واصلت مجهوريـة كوريـا توسـيع وتـدعيم تعاو          ٢٠١٢يف عام    

وبعـد إبـرام اتفـاق      . األوساط الفضائية، الذي يتراوح نطاقه من اهليئـات احلكوميـة إىل اجلامعـات            
، أقــام املعهـد الكــوري لبحــوث  ٢٠١٠تعـاون مــع خمتـرب الفــضاء اجلـوي الــوطين اهلولنــدي، عـام     

 مذكرة  ٢٠١٢م  الفضاء اجلوي عالقة تعاون مع مكتب شؤون الفضاء يف هولندا، إذ أبرم يف عا             
  .الفضاء اجلوييف ميدان لبحث والتطوير لنظاما تعاونيا تفاهم تقضي بأن يبين الَبلَدان 

وأبرم املعهد الكوري للعلوم الفلكية والفضائية والوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء              
 مــذكرة تفــاهم إلضــفاء الطــابع الرمســي علــى نقــل البــضائع والبيانــات   ٢٠١٢اجلــوي يف عــام 

قنية الالزمة الستكشاف إمكانيـة التعـاون بـشأن بعثـة التلـسكوب الفـضائي العامـل باألشـعة                   الت
وإدراكــاً . (SPICA)حتــت احلمــراء ألغــراض دراســة الفــضاء الكــوين وحبــوث الفيزيــاء الفلكيــة  

ألمهيــة األطــوال املوجيــة امليليمتريــة ودون امليليمتريــة يف رصــد الفــضاء، وافــق املعهــد الكــوري  
لكية والفضائية أيضاً على التعاون علـى بنـاء وتـشغيل صـفيفة التلـسكوبات الراديويـة               للعلوم الف 

وهــي مرفــق الـضخمة ذات املوجــات امليليمتريــة ودون امليليمتريـة يف صــحراء أتاكامــا الـشيلية،    
  .له بلدان أوروبا وشرق آسيا وأمريكا الشمالية وشيليدويل لرصد الفضاء متّو

مهمـا املعهـد الكـوري لبحـوث        ائي الـدوليني اللـذين نظّ     لتدريب الفض اوعقب برناجمي     
 برناجمــه الــدويل ٢٠١٢مــايو /، َنظَّــم املعهــد يف أيــار٢٠١١ و٢٠١٠الفــضاء اجلــوي يف عــامي 

األردن وإندونيـسيا وباكـستان     ( بلـداً    ١١ شخصاً من    ٢٠الثالث للتدريب الفضائي، مبشاركة     
ــت     ــراق وفيي ــا وســنغافورة والع ــا وروماني ــد وتركي ــا  وتايلن ــام وكوســتاريكا ومنغولي ــر ).  ن ووفَّ

ة الــنظم، ونظــم املركبــات الفــضائية  جمــاالت الــنظم الــساتلية، مثــل هندســ الربنــامج دورات يف 
الفرعية ومحوالهتـا النافعـة، وجتميـع الـسواتل ومكاملتـها، وتـشغيل الـسواتل، واالستـشعار عـن                   

لـوم الفـضاء، مشلـت تـدريباً        ُبعد وتطبيقاته، واالتصاالت الساتلية، وكـذلك دورات يف جمـال ع          
  .عملياً على تشغيل النظم األرضية

ــة والفــضائية يف عــام       ــاً مــع اإلدارة ٢٠١٢وأبــرم املعهــد الكــوري للعلــوم الفلكي  اتفاق
الفلبينية للخدمات املتعلقة بالغالف اجلوي والفيزياء األرضية هبدف تسهيل إنـشاء حمطـة دائمـة        
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. ة الفلـبني، مـن أجـل توليـد بيانـات خاصـة بعلـوم الفـضاء                للنظام العاملي لتحديـد املواقـع جبامعـ       
وميثــل هــذا االتفــاق جــزءاً مــن خطــة املعهــد االســتراتيجية لتوصــيل منــافع علــم الفلــك والعلــوم 

  .الفضائية إىل اجملتمع
 جهودهـا لإلسـهام يف تعزيـز التعـاون          ىوقد دأبـت مجهوريـة كوريـا علـى بـذل قـصار              

واتـساقاً مـع هـذه اجلهـود، يتـيح املعهـد            . ن املعونـة اإلنـسانية    الدويل ملنفعة مجيع الدول يف ميـدا      
الكوري لبحوث الفـضاء اجلـوي، الـذي هـو عـضو يف ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام                       
ــساتلية          ــه ال ــة، بيانات ــة أو تكنولوجي ــوع كــوارث طبيعي ــضائية يف حــال وق ــق الف ــسق للمراف املن

وقـد زود   . ث وإعـادة التأهيـل بعـد وقوعهـا        الكوارث، مثل اإلغاثـة مـن الكـوار       ألغراض إدارة   
، بلــداناً متـأثرة بـالكوارث بــصور سـاتلية التقطتــها    ٢٠١٢أكتـوبر  /املعهـد، حـىت تــشرين األول  

 مناســبة وصــور ٢٧ مناســبة، ومشــل هــذا تــوفري صــور جديــدة يف  ٤٤ يف KOMSAT-2أجهــزة 
 االحتـاد الروسـي     ومن أمثلة تلك الكوارث الفيضانات اليت حدثت يف       .  مناسبة ١٧مؤرشفة يف   

  .سالميةإلوتشاد والسنغال والكامريون والنيجر واهلند والزلزال الذي وقع يف مجهورية إيران ا
    

    علوم الفضاء    
تتعاون مجهورية كوريـا مـع وكالـة ناسـا األمريكيـة يف جمـال فيزيـاء الـشمس والفـضاء                 

 التعـاون، جنـح املعهـد       ونتيجة هلذا . ٢٠١٠وحبوث طقس الفضاء منذ عام      ) الفيزياء الشمسية (
 أمتــار  ٧ مقَاُســه  يف بنــاِء هــوائيٍّ ٢٠١٢مــايو  /يف أيــارالكــوري للعلــوم الفلكيــة والفــضائية    

وهتــدف هــذه . َمــسابِر عواصــف احلــزام اإلشــعاعيالســتقبال بيانــات طقــس الفــضاء مــن بعثــة  
بالفــضاء  واملتعلــق "Living with a Star"البعثــة، الــيت متثــل جــزءاً مــن برنــامج ناســا املــسمى   

األرضي، إىل املساعدة على فهم تأثري الشمس على األرض وعلى الفضاء القريـب مـن األرض                
ــزمن       ــات الفــضاء وال ــى خمتلــف نطاق ــة اإلشــعاعية احمليطــة هبــذا الكوكــب عل . بدراســة األحزم

ويستخدم املعهد البيانـات اآلنّيـة الـيت تبثهـا تلـك البعثـة للتنبـؤ بطقـس الفـضاء مـن أجـل محايـة                          
  .دات الفضائية الوطنية من ظروف بيئة الفضاء القاسيةاملوجو

    
    تدريس علوم الفضاء    

تقوم مجهورية كوريا، إدراكـاً منـها ألمهيـة تـدريس علـوم الفـضاء يف ضـمان اسـتدامة                      
ــة        ــشر املعــارف املتعلق ــة إىل ن ــدعيم جهودهــا الرامي ــؤ هبــا، بت ــة التنب ــشطة الفــضائية وإمكاني األن

وحتقيقـاً هلـذه الغايـة،      . وإىل بناء قدرات دولية ووطنيـة يف هـذا اجملـال          بالفضاء لدى عامة الناس     
انضم املعهد الكوري لبحوث الفضاء اجلوي رمسياً إىل اجمللس الدويل للتعلـيم الفـضائي يف عـام                 
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ــتم  . ٢٠١٢ ــشطة   كّوباالنــضمام إىل ذلــك اجمللــس، ســوف ي ن املعهــد مــن املــشاركة يف أي أن
 ويف  .ن تقاسم املعلومات مع وكاالت الفـضاء األخـرى بـسهولة          ُيضطَلع هبا يف إطار اجمللس وم     

هذا الصدد، شارك ستة طالب مـن مجهوريـة كوريـا يتخصـصون يف جمـال تكنولوجيـا الفـضاء               
ــة والــستني للمــؤمتر الــدويل للمالحــة الفــضائية، الــيت       ــدورة الثالث اجلــوي مــشاركة نــشطة يف ال

  .ُعقدت يف نابويل، إيطاليا
    

    احلطام الفضائي    
، علـى إنـشاء نظـام       ٢٠١٠، منـذ عـام       اجلـوي  يعكف املعهد الكوري لبحوث الفـضاء       

. من أجل احلد مـن خطـر ذلـك احلطـام          ") كاريزما("إلدارة خماطر االصطدام باحلطام الفضائي      
وُيتوقــع . ، وجيــري حاليــاً وضــع التــصميم التفــصيلي٢٠١١وقــد أُجنــز التــصميم األويل يف عــام 

. ٢٠١٣، بعـد اختبـاره يف أوائـل عـام     ٢٠١٣حبلـول هنايـة عـام    " مـا كاريز"االنتهاء مـن إنـشاء    
ــستخدم نظــام    ــا"وســوف ُي ــع اصــطدام  " كاريزم ــملن ــة جلسواتل ال ــل   التابع ــا، مث ــة كوري مهوري

  .COMS وKOMPSAT  سواتلسلسليت
    

  قطر    
  ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٠[
  

 أسـاس مـتني القتـصاد املعرفـة وتنميـة قـدراهتا              مع رؤية دولة قطر الطموحة لبناء      اًمتاشي 
ختذت قطـر سلـسلة مـن التـدابري لتمكينـها مـن املـشاركة               ااالقتصادية والبشرية للمنافسة عامليا،     

الفعالـــة علـــى املـــستوى العـــاملي واالنـــضمام إىل االتفاقـــات واملنظمـــات الدوليـــة يف عـــدد مـــن 
وتنــوي قطــر . ســتراتيجيةالمهيتــه االقطاعــات ذات الــصلة ومــن بينــها قطــاع الفــضاء وذلــك أل 

  :استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية التالية
    

    )سهيل سات(الشركة القطرية لألقمار الصناعية     
ســـهيل " حتـــت اســـم ٢٠١٠تأســـست الـــشركة القطريـــة لألقمـــار الـــصناعية يف عـــام   
خلـدمات املختلفـة    ، وستمتلك سهيل سات األقمار الصناعية وحقوق تـشغيلها وتقـدمي ا           "سات

  .للمستهلكني والشركات والقطاع احلكومي
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، أول قمـر متتلكـه شـركة سـهيل سـات، يف الربـع               ١ر أن يتم إطالق سـهيل       رَّومن املق   
ــاين مــن عــام   ــة  إل، وســيوفر خــدمات البــث التلفزيــوين واالتــصاالت وا  ٢٠١٣الث نترنــت لكاف

  .فريقياأ القطاعات احلكومية واخلاصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال
تــصال ســتراتيجية لدولــة قطــر يف جمــال تقنيــات اإلعــالم واال ال مــع األهــداف ااًومتاشــي  

 ستخدام السلمي للفضاء اخلارجي، فإن سهيل سات تسعى حسب هذه األولويـات لتـوفري      واال
  :اخلدمات الساتلية التالية

  ؛تأمني حرية اإلعالم والبث التلفزيوين  )أ(  
  ؛االتصاالت  )ب(  
  ؛ة الكوارثإدار  )ج(  
  .)عدأو عن ُب(الصحة العمومية   )د(  
  :وتعتزم سهيل سات املشاركة يف مجيع النشاطات ذات الصلة ومن أمهها  
أخذ وتنفيذ تدابري لتخفيف احلطام الفضائي تتَّسق مـع املبـادئ التوجيهيـة مـن            )أ(  

  ؛اجلهات الدولية املختصة
  ؛ الصناعيةم يف األقماركُّتشييد بنية حتتية أرضية للتح  )ب(  
بناء القدرات من خالل التعليم والتـدريب يف جمـال اسـتخدام تطبيقـات علـوم           )ج(  

  .وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة
    

  اململكة العربية السعودية    
  ]بالعربية: األصل[

 ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥[
  

    معهد حبوث الفضاء    
مج وخطـط تتماشـى مـع الـسياسة الوطنيـة للعلـوم             يقوم معهد حبوث الفضاء بتنفيذ برا       

والتقنية باململكة العربية الـسعودية الـيت تلـيب متطلبـات األمـن الـوطين والتنميـة املـستدامة، كمـا                     
ــوم الفــضاء، واالهتمــام بال     ــة عل ــوم الفــضاء   تيهــتم بنقــل وتطــوير وتــوطني تقني ــة عل ــة بأمهي وعي

  .الوطنية واإلقليمية والدوليةليات وتقنياهتا وذلك باملشاركة يف املؤمترات والفعا
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    التعاون الدويل واالتفاقيات الثنائية    
 مبعهـد حبـوث الفـضاء مـع وكالـة           ممثلـة وقّعت مدينة امللك عبد العزيـز للعلـوم والتقنيـة             

  :مذكرة نتج عنها) ناسا(الفضاء والطريان األمريكية 
ن األرض التــابع ملدينــة انــضمام مركــز متّيــز أحبــاث القمــر واألجــرام القريبــة مــ   )أ(  

  امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية إىل معهد ناسا ألحباث القمر؛
  اتفاقية تعاون يف جمال جيوديسيا الفضاء؛  )ب(  
  ؛)AERONET(اتفاقية تعاون يف جمال عوالق البهاء اجلوي   )ج(  
  .الفضاء الدوليةحمطة اتفاقية تعاون إلجراء جتارب علمية على منت   )د(  
ــذل   ــيح الفرصــة       وب ــامج يت ــيم بربن ــة والتعل ــع وزارة التربي ــاون م ــة وبالتع ك قامــت املدين

  .لطالب وطالبات املرحلة الثانوية إلجراء جتارب علمية على منت حمطة الفضاء الدولية
    

    مركز االستشعار عن ُبعد    
مخـسة وعــشرون عامــاً مــرت علــى إنــشاء املركــز الــسعودي لالستــشعار عــن ُبعــد بــدأ    
) NOAA-8 ( والبيانــات والــصور مــن القمــر )Landsat( الــصور الفــضائية مــن القمــر  باســتقبال

وحرص املركز على تعدد مصادر احلـصول علـى الـصور الفـضائية، لـذا طـّور احملطـة السـتقبال                     
 وغريها، وذلك مـن خـالل توقيـع         RADARSAT-1 ٥-٤-٣-٢-١ SPOTالصور من األقمار    

 باستقبال الصور ومعاجلتها وحتليلـها، حـىت متكـن مـن         ويقوم املركز . اتفاقيات الستقبال الصور  
ــة املتخصــصة    ــاءات العلمي ــاء الكف ــساء (بن ــزة يف شــىت    ) رجــال ون ــيت أجــرت األحبــاث املتمي ال

ــل          ــاين مث ــة التب ــة عالي ــار التجاري ــن األقم ــضائية م ــصور الف ــام باســتقبال ال ــا ق ــات، كم  التطبيق
)GEOEYE1 و IKPNOS (     هـات احلكوميـة قـام بتـوفري الـصور          ومتاشياً مع التوجيهات لتلبيـة اجل

ــة والقطــاع اخلــاص     ــة واألكادميي ــات إىل اجلهــات احلكومي ــصون يف  . الفــضائية والبيان ــام خمت وق
املعهد بتحديث أجهزة املعاجلة والتحليـل لكـي تتماشـى مـع أحـدث وسـائل املعاجلـة والتحليـل          

عار عـن ُبعـد كتطبيقـات      للمعلومات اليت مت استخدامها يف األحبـاث التطبيقيـة اخلاصـة باالستـش            
املوارد الطبيعية والزراعيـة واملعدنيـة، وختطـيط املـدن، ووضـع دراسـات ملعرفـة نوعيـة احملاصـيل                    

  .الزراعية، والبحث عن املياه اجلوفية والسطحية
ــدما تع   ــرة     رَّعنـ ــار غزيـ ــية ألمطـ ــسنوات املاضـ ــسعودية يف الـ ــة الـ ــة العربيـ ضـــت اململكـ

 األرواح واملمتلكـات قـام معهـد حبـوث الفـضاء مبدينـة              وفيضانات مفاجئة أدت إىل خـسائر يف      
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امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية مبـشروع وطـين لدراسـة درء خمـاطر الـسيول والفيـضانات عـن           
مدن اململكة، وذلك بإنتاج مناذج ارتفاعات رقمية وصور فضائية ثالثية األبعـاد هبـدف حتديـد                

دية واجتاهاهتا، وذلك إلدارة خطـة تقـسيم امليـاه       حدود أحواض جتميع املياه وحتديد جماري األو      
  .وبناء السدود وتفادي الكوارث

ــة غــري         ــاه اجلوفي ــصحراوية علــى مــصادر املي ــصحراوية وشــبه ال ــاطق ال تعتمــد دول املن
 اجملـال الزراعـي يـستهلك       نَّاملتجددة، لذا تعاين اململكة من نضب هذا املصدر احليوي، حيث أ          

املائة من امليـاه، وحلمايـة هـذا املـصدر احليـوي يتطلـب الترشـيد يف                  يف   ٧٠كمية كبرية تتجاوز    
ــا        ــاء بن ــاه والكهرب ــذا وقّعــت وزارة املي ــة، ل ــاألخص يف جمــال الزراع ــاه وب ــى ًءاســتخدام املي  عل

القــدرات املؤهلــة واإلمكانيــات املتــوفرة لــدى املعهــد مــشروع حلــصر اســتهالك امليــاه اجلوفيــة    
عيــة املختلفــة، وذلــك إلجيــاد ُســبل وبــدائل علميــة ومنهجيــة   املــستخدمة يف ري احملاصــيل الزرا

  .للحفاظ على األمن الغذائي واإلقالل من استهالك املياه اجلوفية
    

    مركز نظم املعلومات اجلغرافية    
ــام         ــة املتكامــل للقي ــشاء مركــز نظــم املعلومــات اجلغرافي ــام معهــد حبــوث الفــضاء بإن ق

 جمال نظم املعلومات اجلغرافية وتطويرهـا ملـا يتناسـب           بالدراسات وإجراء البحوث التطبيقية يف    
ز املركـز علـى تكـوين شـبكة وطنيـة ختـدم تبـادل               غراض التنموية يف اململكة، لـذا ركَّـ       خلدمة األ 

املعلومات وفق مواصفات وضوابط وآليات حمددة، واهتم املركـز بتحـديث اخلـرائط اجلغرافيـة               
 ساهم بالقيام مبشاريع وطنيـة وتوقيـع اتفاقيـات مـع            واجليولوجية وحتويلها إىل خرائط رقمية مما     

  :اجلهات احلكومية مثل
  مشروع إنتاج خرائط األساس للمدن الرئيسية يف اململكة العربية السعودية؛  )أ(  
مشروع نظم املعلومـات اجلغرافيـة للمرافـق التعليميـة الـذي غطـى مـا يقـارب                    )ب(  
  مع وزارة التربية والتعليم؛وذلك بالتعاون ) حكومية وأهلية( مدرسة ٣٠ ٠٠٠

 متطـور يف جمـال نظـم املعلومـات اجلغرافيـة واالستـشعار              ي  تدريبوضع برنامج     )ج(  
  .عن ُبعد وحتديد املواقع

    
    مركز متيُّز أحباث القمر واألجرام القريبة من األرض    

 أدى االستكــشاف واالســتخدام الــسلمي للفــضاء اخلــارجي، مبــا يف  ١٩٥٧منــذ عــام   
ر واألجــرام الــسماوية األخــرى اهتمــام الــدول بدراســة احلطــام الفــضائي واألجــسام ذلــك القمــ
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ل خطــراً علــى األرض، ونظــراً إلحــراز تقــدم يف توســع الــشبكة  القريبــة مــن األرض الــيت تــشكِّ
العاملية للكشف عن األجسام القريبة من األرض، وبالتعاون مـع املنظمـات الدوليـة واجلامعـات          

ــا  ــة، قـ ــة واخلارجيـ ــاهر      احملليـ ــن جمـ ــة مـ ــزة املراقبـ ــب أجهـ ــفات وتركيـ ــع مواصـ ــز بوضـ م املركـ
وأجهزة تصوير ذات قدرات عاليـة وربطهـا إلجنـاز مـشروع رصـد الكويكبـات                 ) تلسكوبات(

  .من حيث احلجم والسرعة واالجتاه
ويشارك مركز متيُّز أحباث القمـر واألجـسام القريبـة مـن األرض بالتعـاون مـع جهـات                     

لدراسات ذات الصلة بـالقمر واألجـسام القريبـة مـن األرض، ضـمن              وخربات علمية دولية يف ا    
اجلهد الدويل املتميز من خالل التواصل بالشبكة األكادميية الدولية لعلوم القمـر، واملركـز ميثـل                
عضوية اململكة يف اجمللس التنفيـذي ملعهـد ناسـا لعلـوم القمـر، ويـشارك يف اجتماعـات اللجنـة                     

ز املركز على تقدمي برنامج الشبكة األكادميية الوطنيـة لعلـوم           وركّ. التنفيذية واملشرفني الشهرية  
ــوم القمــر         ــد عــن عل ــم املزي ــة اجملتمــع الراغــب يف تعلُّ ــامج التواصــل اجملتمعــي خلدم القمــر وبرن
واألجسام القريبـة مـن األرض، وتزويـد الـراغبني املهـتمني بعلـوم القمـر واألجـسام القريبـة مـن                  

  .عوهتم للحضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات مستقبالًاألرض باملعلومات وأيضاً د
    

    مركز جيوديسيا الفضاء    
تعترب حركة الصفائح التكتونية اليت تتحرك ببطء وهي يف تغيري مـستمر ينـتج عنـه بنـاء                

ــاخ، وحيــث أ      ــة واملن ــؤثر علــى البيئ ــرباكني، وهــذه الظــواهر ت ــزالزل وال ــال وحــدوث ال نَّ اجلب
  ).الدرع العريب(جلزء األكرب من الصفيحة العربية ل ااململكة تشكِّ

 بإنـشاء حمطـة مرصـد الليـزر، املرتبطـة بالـشبكة         ١٩٧٥قام معهـد حبـوث الفـضاء عـام            
الدوليــة ملراصــد الليــزر، وذلــك لكــشف ورصــد حركــة الــصفائح التكتونيــة، ودوران األرض،  

 األرض اإلمجاليـة    كتلـة س مركز   وتصميم املتغريات املكانية والزمانية جملال جاذبية األرض، وقيا       
  ).اليابسة، احمليطات، والغالف اجلوي(

وتعترب احملطة الوحيدة يف الشرق األوسـط وضـمن أفـضل عـشر حمطـات عامليـة ويتميـز                   
  .رصد احملطة على درجة عالية يف دقة البيانات وجودهتا

 يف جمـــال  علـــى االتفاقيـــة املوقّعـــة مـــع وكالـــة الفـــضاء األمريكيـــة ناســـا للتعـــاونًءبنـــا  
يقوم مركز جيوديسيا الفضاء مبشروع تطـوير حمطـة مرصـد الليـزر وحتـديثها               جيوديسيا الفضاء   

وتطوير بعض برامج نظم الرصد وأرشفة البيانـات وترتيبـها حبيـث يـتم تفعيـل وتطـوير برنـامج                   
ــام بدراســـة ضـــغط اإلشـــعاع الشمـــسي، وجاذبيـــة األرض   )Microcosm(مـــايكروكوزم   للقيـ
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 الصفائح التكتونية، وإرسال واسـتقبال مـتغريات الـساعة الزمنيـة الـيت تـساهم                ودوراهنا وحركة 
  .يف دراسات تغيري املناخ، والرصد الدقيق ملتغريات القشرة األرضية

كما يقـوم املركـز بإنـشاء حمطـات الرصـد املـستمر ملرجـع اإلسـناد اجليوديـسي وذلـك                       
ة وتعتمـد علـى بيانـات منظومـة        حمطة رصد مستمر موزعة على مجيع أرجاء اململكـ         ١٦بوضع  

 متعددة الترددات، وحبيث تكون حمـددة بـشكل دقيـق ومتجـانس            )GNSS (قعاأقمار حتديد املو  
  .)Global Reference ITRS (مع مرجع اإلسناد األرضي العاملي

م حملطــات الرصــد املــستمر يقــوم جبمــع البيانــات وحتليلــها،  كُّــإنــشاء مركــز مراقبــة وحت  
وديــسيا الفــضاء يف األحبــاث التطبيقيــة وذلــك باالســتفادة مــن بياناهتــا     جيوذلــك لــدعم مركــز 

 )VLBI ( ونظــام خــط األســاس الــداخلي الطويــل جــداً )SLR (وقياســات حمطــة مرصــد الليــزر
وأيـضاً سـيكون للمخرجـات اسـتفادة جمديـة يف دعـم       . GNSS)(ومنظومة أقمار حتديـد املواقـع       

لعــاملي واإلقليمــي يف اســتخدام نظــم املعلومــات  األحبــاث العلميــة والتطبيقــات علــى املــستوى ا 
  .اجلغرافية وتطبيقات علوم األرض والعمليات املالحية اجلوية

    
    املركز الوطين لتقنية األقمار االصطناعية    

تتسم االتصاالت وتقنية املعلومات بأمهية فائقة وتلعـب دوراً هامـاً يف عـامل اليـوم، لـذا           
للعلــوم والتقنيــة فأنــشأت املركــز الــوطين لتقنيــة األقمــار       اهتمــت مدينــة امللــك عبــد العزيــز     

 صـغرية  اً قمـراً اصـطناعي  ١٢االصطناعية، الذي قام يف العقد املاضي بتصميم وتـصنيع وإطـالق     
ــة األرض      ــراً ملراقبـ ــدمها قمـ ــان أحـ ــة وكـ ــارب حبثيـ ــراء جتـ ــة ولالتـــصاالت وإجـ ــم جتريبيـ احلجـ

(SaudiSat-3)ع اجليل الثاين من أقمار مراقبة األرض واآلن يقوم املختصون بتصميم وتصني.  
بتعـاث، والتوظيـف    الوخالل تلك الفتـرة اهـتم ببنـاء الكـوادر املتخصـصة عـن طريـق ا                  

  .الذين سامهوا بإجناز اخلطة الوطنية لتوطني التقنية وتدريب اآلخرين
ولقد استفاد من تصميم وتصنيع وإطـالق وتـشغيل األقمـار الـسابقة بـإجراء تطبيقـات           
كــة ومراقبــة أنابيــب البتــرول املمتــدة مــن شــرق   رِّمثــل متابعــة املمتلكــات الثابتــة واملتح عمليــة 

  .٢٠١٣ع املمتلكات عام بُّاململكة إىل غرهبا، وسوف يتم تطوير أنظمة اتصاالت فضائية لتت
كما يقوم املركز الوطين لتقنية األقمار االصطناعية بتصميم وتصنيع قمـراً لالتـصاالت               

  . وذلك لتلبية متطلبات اجلهات احلكومية٢٠١٥دار الثابت والذي سيطلق عام الثابتة يف امل
وأيــضا أنــتج املركــز عــدة مرشِّــحات ميكــن اســتخدامها يف العديــد مــن دوائــر االتــصاالت    

  .الالسلكية كدوائر االستقبال واإلرسال وضمن حمطات االستقبال واإلرسال لألقمار االصطناعية
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  ؛)S-Band(ترددي عريض لتمرير حزمة مرشِّح جديد ذو نطاق   )أ(  
  ؛)C-Band (مرشِّح صغري احلجم ذو نطاق ترددي عريض لتمرير حزمة  )ب(  
بتـصميم جديـد    ) UBW(مرشِّح صـغري جـداً لتمريـر النطاقـات العريـضة جـداً                )ج(  

  .للخطوط املتوازية
املتخصـصة  واهتم املركز الوطين لتقنيـة األقمـار االصـطناعية ببنـاء املعامـل واملختـربات                  

ومعامـل  ) PCB (واأللـواح االلكترونيـة   ) Microwave(اخلاصة بتـصنيع دوائـر التـرددات العاليـة          
  .)UV-LED (البصريات، ومعمل اإلضاءة فوق البنفسجية للصمامات الثنائية

ز املركز على زيادة تدريب وتوظيـف كـادره العلمـي والـتقين مـن كـال الطـرفني                   ويركّ  
  .تدريب طالب وطالبات اجلامعات والكليات التقنيةكما يقوم ب ).رجال ونساء(

مت يف دِّوأصدر املختصون يف املركز العديـد مـن األوراق العلميـة واملتخصـصة الـيت قُـ                 
  .احملافل واملؤمترات العاملية

 


