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

مانـة دعـوة الـدول    األغراض السلمية، يف تقريرهـا عـن أعمـال دورهتـا اخلمـسني، بـأن تواصـل األ              
  ).٢٥، الفقرة A/AC.105/1038الوثيقة (األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية 

، دعـا األمـني العـام احلكومـات إىل          ٢٠١٣يوليـه   / متوز ١٦رة شفوية مؤرَّخة    ويف مذكِّ   -٢
رة ه املـذكِّ وقد أعدَّت األمانة هـذ . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤تقدمي تقاريرها حبلول يوم  

  .على أساس التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوة
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  
    بيالروس    

  ]بالروسية: األصل[
  ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[

  
 مجهوريــة بـــيالروس لـــديها االســـتعداد والرغبـــة للمـــشاركة يف عمليـــات التكامـــل  إنَّ  

قــدَّمت قــد و.  مــن أجــل اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية نيالــدوليلتعــاون وا
رة شـــفوية طلبـــت فيهـــا منحهـــا العـــضوية يف جلنـــة  مـــذك٢٠١٣ِّأيريـــل /بـــيالروس يف نيـــسان

وُنوقـشت هـذه املـسألة مـع ممـثِّلني لبـيالروس            . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     
ــسا  ــة ال ــودة مــن  خــالل دورة اللجن ــران٢١ إىل ١٢دسة واخلمــسني املعق ــه / حزي ، ٢٠١٢يوني

  .وأوصي بإدراجها يف جدول أعمال اجلمعية العامة
فق سياسة استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية متامـا مـع     وتتَّ  

  . مصاحل بيالروس الوطنية وهي ُتنفَّذ يف إطار برنامج الفضاء الوطين اخلاص هبا
 تطبيقـات  بشأن اسـتخدام د حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبيالروس     قَعوسُت  

ــا الفــضاء   ــافع اجتماعيــة واقتــصادية، يف مينــسك مــن      مــن أجــل تكنولوجي    إىل ١١ حتقيــق من
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥

ــدول      و   ــدول األعــضاء يف كومنولــث ال ــاً علــى حنــو وثيــق مــع ال ــيالروس حالي تعمــل ب
  .شأن التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاملستقلة ب
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 برناجمــاً علميــاً وتقنيــاً  وأقــرَّتوقــد وضــعت بــيالروس باالشــتراك مــع االحتــاد الروســي  
تطــوير الوســائل الفــضائية واألرضــية إلمــداد الزبــائن يف االحتــاد  "عنوانــه مــشتركا بــني البلــدين 

وجيـري  "). Monitoring-SG"برنـامج   " (شعار األرض عـن ُبعـد     الروسي وبيالروس ببيانات است   
التعاون بشأن إنشاء ُنظم سواتل عاليـة االسـتبانة الستـشعار األرض عـن ُبعـد مجعتـها األجهـزة                    

 وتـشاركت . الفضائية البيالروسية وتوزيعها يف أسـواق املعلومـات الفـضائية الروسـية والدوليـة             
وكبة مـن الـسواتل الستـشعار األرض عـن ُبعـد قـدرة               ك يف إنشاء االحتاد الروسي   مع  بيالروس  

كمــا جيــري وضــع مــشاريع مــشتركة إلنــشاء ســاتل . اســتبانتها متــران، ومهــا يــشغالهنا بنجــاح
  . جديد الستشعار األرض عن ُبعد متقدم تقنيا وما يرتبط به من ُبىن حتتية أرضية

ــع      و   ــيت تق ــيالروس، ال ــوم يف ب ــة للعل ــة الوطني ــن األكادميي ــا  أبرمــت كــل م ــى عاتقه  عل
املسؤولية عن تنفيذ سياسة الدولة بشأن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض             

رة تفـاهم للتعـاون علـى توظيـف األدوات          السلمية، ووكالة الفضاء احلكوميـة األوكرانيـة مـذكِّ        
ــة   ــة الستــشعار األرض عــن ُبعــد لالســتخدامات املدني ك رة التفــاهم، شــارووفقــاً ملــذكِّ. الوطني

ــث       متخّصــ ــضاء، حي ــشأن أحبــاث الف ــث عــشر ب ــؤمتر األوكــراين الثال صون بيالروســيون يف امل
نوقشت مسألة استخدام األدوات الوطنية الستشعار األرض عـن ُبعـد يف القطاعـات الـصناعية                 

  .يف كال البلدين املشار إليهما
اء  بـيالروس وكازاخـستان بـشأن استكـشاف الفـض     يت حكـوم  بـني ربم قريباً اتفـاق  وسُي  

  . اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
ــدول األعــضاء يف         ــشتركة لل ــة امل ــة الربملاني ــة واجلمعي ــة التنفيذي ــاً لتعليمــات اللجن ووفق

  :كومنولث الدول املستقلة، شاركت األكادميية الوطنية للعلوم يف بيالروس يف
ــدول األعــضاء يف كومنولــث       )أ(   ــة لل ــسلطات التنفيذي ــي ال ــدول اجتمــاع ملمثّل ال

  ؛ )٢٠١٣يوليه /إيفباتوريا، أوكرانيا، متوز(املستقلة بشأن التعاون يف قطاع الفضاء 
اجتمــاع خــرباء استــشاري بــشأن إعــداد مــشروع اتفاقيــة كومنولــث الــدول      )ب(  

املـستقلة بــشأن التعـاون علــى استكـشاف الفــضاء اخلـارجي واســتخدامه يف األغـراض الــسلمية      
  ).٢٠١٣سبتمرب /ي، أيلولسانت بطرسربغ، االحتاد الروس(

 اجلزء الذي تضطلع به بيالروس مـن مـشروع نظـام الرصـد الـشامل الـدويل مـن                   وأُعدَّ  
ــة، كمــا أُنــشئت خدمــة     ) IGMASS(الفــضاء اجلــوي   ــه باالســتفادة مــن اخلــربات الدولي بكامل

 ب فيهـا اإلنـسان، وذلـك يف    دة الوسائط للتحذير من الكوارث الطبيعيـة وتلـك الـيت يتـسبَّ            متعدِّ
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ــشأن        ــستقلة املــشترك ب ــدول امل ــدول األعــضاء يف كومنولــث ال ــامج املــشترك بــني ال إطــار الربن
  .٢٠٢٠التعاون االبتكاري للفترة املنتهية يف 

    
    اجلمهورية التشيكية    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٨[

  
 التعـاون الـدويل   نَّ موقعهـا وحجمهـا، أ  اعتبارهـا ترى اجلمهوريـة التـشيكية، آخـذة يف          

وهـي تقـوم    . هو أجنع وسيلة لدعم علوم الفضاء وتطوير تكنولوجيا الفضاء والتعاون الـصناعي           
ــة، وخباصــة يف      ــة األوروبي ــُبىن التنظيمي ــز جهودهــا أساســا علــى مــشاركتها النــشطة يف ال بتركي

ــة الســتغالل ســواتل     ــة واملنظمــة األوروبي ــة الفــضاء األوروبي  األرصــاد االحتــاد األورويب ووكال
  .واملرصد اجلنويب األورويب) يومتسات(اجلوية 

هـي  و.  استخدام الفضاء لألغراض العلمية     جمال للجمهورية التشيكية تاريخ حافل يف    و  
يف معظـم   وذلـك   استحدثت عدة محوالت علمية وأجهزة استشعار وسواتل علمية صغرية،          قد  

ــان بفــضل التعــاون الــدويل    ع مراعــاة اخــتالف الــسياق   واضــطُلع بتلــك األنــشطة، مــ   . األحي
االقتصادي واالجتماعي، يف أغلب األحيان، يف مؤسسات علميـة ومبـشاركة حمـدودة مـن قبـل           

  .األوساط الصناعية ودومنا اعتبار يذكر على الصعيد االقتصادي أو فيما خيص االستدامة
لعـام  أقرَّت حكومة اجلمهورية التشيكية، بعد موافقتها على اخلطـة الفـضائية الوطنيـة       و  
، مبــا تتيحــه أنــشطة الفــضاء مــن إمكانيــات علــى الــصعيد االقتــصادي واالجتمــاعي          ٢٠١٢

وإضـافة  . والسياسي واألمين ومبا تكتسيه هذه اإلمكانيات مـن أمهيـة بالنـسبة لالقتـصاد الـوطين              
إىل ذلــك، يعتــرب اجمللــُس االقتــصادي الــوطين أنــشطة الفــضاء كأحــد ركــائز القــدرة التنافــسية     

ا هتــدف إىل تعزيــز القــدرة التنافــسية الدوليــة للــصناعة وإىل مزيــد مــن التفــوق يف التــشيكية ألهنــ
 ذاته بـل ُيعتـرب      ومل يعد استكشاف الفضاء يعترب غاية يف حدِّ       . جماالت العلوم والبحث والتطوير   
ولــذا، تــسعى اجلمهوريــة التــشيكية اآلن إىل مــضاعفة اآلثــار  . أداة اقتــصادية للتنميــة واالبتكــار

ية ألنشطة الفضاء وإىل استكشاف ما تتيحـه مـن إمكانـات بالنـسبة إىل طائفـة واسـعة                االقتصاد
  .من القطاعات الصناعية

وفيمــا يتعلــق مبواصــلة تطــوير األنــشطة الفــضائية، تــشاطر اجلمهوريــة التــشيكية وكالــة   
الفــضاء األوروبيــة الــرأي خبــصوص أهــدافها، أْي دفــع حــدود املعرفــة وتعزيــز القــدرة التنافــسية 

لصناعة وإتاحة جمموعة واسعة من فرص توظيف أنشطة الفضاء يف جماالت عدَّة مـن األنـشطة    ل
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وتــرتبط معظــم أنــشطة الفــضاء التــشيكية ارتباطــا وثيقــا بوكالــة الفــضاء األوروبيــة    . اإلنــسانية
  .واالحتاد األورويب

 الدولــة العــضو ٢٠٠٨نــوفمرب /وقــد أصــبحت اجلمهوريــة التــشيكية يف تــشرين الثــاين   
ــة   الث ــة الفــضاء األوروبي ــة عــشرة يف وكال ــدعم    . امن ــا ب ــشيكية اهتمامه ــة الت وأكــدت اجلمهوري

ت ، حيـث انـضمَّ    ٢٠١٢نـوفمرب   /أنشطة وكالة الفـضاء األوروبيـة، يف نـابويل يف تـشرين الثـاين             
وُتعـىن الـربامج    . إىل برامج اختيارية جديدة للوكالة وإىل املراحـل اجلديـدة مـن الـربامج اجلاريـة               

ت إليهـــا علـــى وجـــه اخلـــصوص برصـــد األرض واملالحـــة واالتـــصاالت الـــسلكية الـــيت انـــضمَّ
والالســلكية، وأجهــزة اإلطــالق، واستكــشاف الفــضاء، والتوعيــة بــأحوال الفــضاء، وكــذلك    

  .بربامج عامة لتطوير تكنولوجيا الفضاء
ــدا عــضوا يف االحتــاد األورويب منــذ عــام       ــة التــشيكية بل ، ٢٠٠٤وأصــبحت اجلمهوري

شارك يف بــرامج الفــضاء التابعــة لــه وهــي برنــامج املالحــة األورويب القــائم علــى وهــي بــذلك تــ
ــسواتل  ــسبة لــألرض    ) غــاليليو(ال ــة بالن ــة الثابت ــة األوروبي ــة التكميلي ــة املالحي ) إغنــوس(واخلدم

  ).كوبرنيكوس(والربنامج األورويب لرصد األرض 
التـشيكية إىل أنَّـه مل تنـشأ        جتدر اإلشارة فيما يتعلق باإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء         و  

ولكْن قـرَّرت احلكومـة التـشيكية يف        .  وكالة فضاء وطنية يف اجلمهورية التشيكية      حىت اآلن أيُّ  
 أن توكِّـــل إىل وزارة النقـــل التـــشيكية مهمـــة تنـــسيق مجيـــع أنـــشطة الفـــضاء يف   ٢٠١١عـــام 

كومـة التـشيكية يف     ووزارة النقل التشيكية مسؤولة أيضا عـن عـضوية احل         . اجلمهورية التشيكية 
وكالــة الفــضاء األوروبيــة وعــن تنفيــذ سياســة االحتــاد األورويب العامــة بــشأن الفــضاء والــربامج 
ــشأن الفــضاء والتطبيقــات        ــة ب ــذ اخلطــة الوطني ــل غــاليليو وكــذلك عــن تنفي ــة مــن قبي األوروبي

ات أخـرى   كما ميثل جملس التنسيق التـابع لـوزارة النقـل املعـين بأنـشطة الفـضاء وزار                . الفضائية
  .على مستوى عال

َتعترب اجلمهوريةُ التشيكية القراَر الذي اختذته الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب يف              و  
ــسواتل املالحــة     بنقــل مقــرِّ ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ــة ل ــنظم العاملي ــة لل ــة األوروبي  الوكال

)GNSS) (         هيئة اإلشراف على نظام برنـامج غـاليليو األوروبيـة) (GSA (بـراغ، الـذي ُنفَِّـذ       إىل 
ــول   ــة املطــاف يف أيل ــاون علــى الــصعيدين      ٢٠١٢ســبتمرب /يف هناي ــاً يف جمــال التع ، إجنــازاً هام

وهيئة اإلشراف علـى نظـام برنـامج غـاليليو األوروبيـة مـسؤولة باخلـصوص                . األورويب والدويل 
ما وكـذلك   وبرنـامج املالحـة األورويب غـاليليو وتـسويقه        " إغنـوس "عن سالمة اخلدمة املالحية     

ــنظم   ــة    . عــن تنفيــذ الــربامج واســتغالل ال ــة التــشيكية بــشكل وثيــق مــع هيئ وتتعــاون اجلمهوري
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اإلشراف على نظام برنامج غاليليو األوروبية خاصة فيما يتعلق بتهيئة بيئة مناسـبة السـتحداث           
  .تطبيقات للنظم العاملية لسواتل املالحة

    
    املكسيك    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٣أكتوبر /ألول تشرين ا٢٢[

  
التعاون الدويل عنصر أساسي يف الـسياسة العامـة الـيت تنتـهجها املكـسيك اهلادفـة، إىل                    

مجلة أمور ومنها تعزيز االتفاقات الدولية بني احلكومـات بـشأن استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                 
 يف  وتشمل هذه السياسة، اليت نـصَّ عليهـا رئـيس املكـسيك           . واستخدامه يف األغراض السلمية   

خطــة التنميــة الوطنيــة للحكومــة احلاليــة، العمــل علــى جعــل املكــسيك واحــدا مــن األطــراف     
  .الفاعلة الرئيسية يف اجملتمع الدويل

ــدويل      ــضطلع بأنــشطة الفــضاء يف إطــار التعــاون ال ــاء، ُي ومــن مثَّ، فــإن . ويف هــذه األثن
  . حمطة الفضاء الدوليةوهذا ما ُتثبته. التكاليف العالية اليت تنطوي عليها جديرة بتكبدها

    
    إبرام اتفاقات بني احلكومات    

تتفاوض املكسيك حالياً من أجل إبرام اتفاقات تأمل إجناز صيغتها النهائية عـن قريـب             
وإضـافة إىل ذلـك، بـدأت حمادثـات         . إيطاليـا االحتاد الروسي وأملانيـا وأوكرانيـا و      مع حكومات   

وُتَنـاقش خالهلـا    . ا وآسيا وأمريكـا الالتينيـة     بشأن هذا املوضوع مع حكومات أخرى يف أوروب       
مواضيع خمتلفة، مجيعها يتعلـق بـشكل أو بـآخر باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                   

  .األغراض السلمية وبوضع مشاريع مشتركة
    

    مذكِّرات التفاهم    
ينطوي إبرام اتفاقات بني احلكومـات علـى إجـراءات دبلوماسـية رمسيـة، وهـو مـا مـن                      

. ه أن يشكّل بعض العقبات أمام إمكانية االتفاق بشأن أنـشطة تعـاون علـى املـدى القـصري                  شأن
ولذلك فقد تقرَّر أن توقّع وكالة الفـضاء املكـسيكية، وهـي هيئـة عامـة يف احلكومـة االحتاديـة،               

ــضاء    ــا و مــذكّرات تفــاهم مــع وكــاالت ف ــا وأوكراني ــا   أملاني ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني إيطالي
كمـا وقّعـت مـذكّرات تفـاهم مـع اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة                 . أيرلندا الشمالية العظمى و 
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التابعة للواليـات املتحـدة األمريكيـة بـشأن مواضـيع حمـددة تتـصل بتنميـة رأس              ) ناسا(والفضاء  
  .املال البشري وبإنشاء ساتل نانوي

    
    التعاون اإلقليمي    

ــسيك، يف     ــدت املكـ ــشرين األول٣٠ و٢٩عقـ ــو/ تـ ــل يف  ٢٠١٣بر أكتـ ــة عمـ ، حلقـ
وكـان اهلـدف الرئيـسي      . بوغوتا باالشتراك مع كولومبيا واألكادميية الدولية للمالحة الفـضائية        

ي وتـشجيعها، مـَع       منها تعزيز أنشطة الفضاء بني بلدان أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـاريب             
 عاليـة مـن التطـّور يف هـذا     أنَّ بعض بلدان املنطقة، مثل األرجنتني والربازيـل، بلغـت مـستويات       

ــصدد ــق       . ال ــات القائمــة وحتقي ــت، ســوف يكــون مــن املمكــن جتــاوز التفاوت ــرور الوق ــع م وم
  .مشاركة أكثر نشاطا يف املنطقة

    
    الربنامج الوطين ألنشطة الفضاء    

ترد أنشطة وكالة الفضاء املكسيكية يف الربنـامج الـوطين ألنـشطة الفـضاء الـذي يقـوم                    
  :ستراتيجية هيعلى مخسة حماور ا

  تنمية رأس املال البشري يف جمال الفضاء؛  )أ(  
  البحث العلمي وتطوير تكنولوجيا الفضاء؛  )ب(  
  التنمية الصناعية والقدرة التنافسية يف قطاع الفضاء؛  )ج(  
  الشؤون الدولية واألنظمة والسالمة يف شؤون الفضاء؛  )د(  
  . شؤون الفضاءلوجيات املعلومات يفالتمويل والتنظيم وتكنو  )ه(  
علــى الربنــامج الــوطين حتقيــق األهــداف القــصرية واملتوســطة والطويلــة األجــل وفقــا    و  

لالستراتيجية الواردة يف خطة التنمية الوطنية الـيت ُيعـّد التعـاون الـدويل مبوجبـها أحـد اجلوانـب                    
  .األساسية للسياسة العامة اليت تنتهجها املكسيك

وهي عبارة عـن  ) Plan de Orbita(ة خطة املدار كما وضعت وكالة الفضاء املكسيكي  
  .خريطة طريق لصناعة الفضاء املكسيكية

وميكــن االطــالع علــى كــل مــن الربنــامج الــوطين ألنــشطة الفــضاء وخطــة املــدار علــى   
  .املوقع الشبكي لوكالة الفضاء املكسيكية
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    النرويج    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧[
  

ــرويج    ــك بدرجــة كــبرية إىل       للن ــود ذل ــضائي، ويع ــشاط الف ــل يف جمــال الن ــاريخ طوي ت
ويف البلد علماء بارزون يف عـدَّة جمـاالت متـصلة بالفـضاء،     . موقعها على خط العرض الشمايل  

كمـا أنَّ   . وله بـاع طويـل يف اسـتخدام االتـصاالت الـساتلية واملالحـة الـساتلية ورصـد األرض                  
ويف مـا يلـي مـوجز قـصري لألنـشطة           .  علـى املنافـسة الدوليـة      لدى النرويج صناعة فضائية قـادرة     
  .النروجيية ذات الصلة مبجال الفضاء

    
    أحباث الفضاء    

وهـذا التركـز ضـروري بـسبب        . تتركّز علوم الفضاء النروجيية يف جمـاالت قليلـة نـسبياً            
ميــة وهتــتم األنــشطة العل. حمدوديــة املــوارد، ســواء مــن حيــث التمويــل أو مــن حيــث العــاملني   

وكمـا أنَّ علـم     . الرئيسية مبجايل فيزياء الغـالف اجلـوي األوسـط والعلـوي والفيزيـاء الشمـسية              
  .الكونيات هو أيضاً ميدان آخذ يف االتساع يف السنوات األخرية

وقاعدة أندويا، وهي مهمَّة لعلوم الفضاء يف النرويج مزّودة مبوقـع إلطـالق الـصواريخ             
 املرصد الدويل للمنطقـة القطبيـة الـشمالية لبحـوث الغـالف             العلمية، وكذلك يوجد فيها مرفق    

وتعمــل . اجلــوي األوســط باســتخدام نظــم ليــدار لدراســة الغــالف اجلــوي األوســط والعلــوي   
، الكائنـة يف    )EISCAT(رادارات اجلمعية العامة للمرفـق األورويب لدراسـة التـشتت الالمتـرابط             

  .سفريترومسو وسفالبارد، على سرب طبيعة طبقة األيونو
يضطلع علماء الدراسات الشمسية النروجييون بـدور نـشط يف عـدَّة مـشاريع فـضائية             و  

ــة، ويــشاركون مــشاركة جــادة يف مــشروع املرصــد الشمــسي واهليليوســفريي      ) SOHO(دولي
واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء ) إيــسا(الــذي تنــهض بــه وكالــة الفــضاء األوروبيــة 

ــا( ــة للواليــ ) ناس ــام     التابع ــستمر حــىت ع ــذي سي ــة، وال وُترســل . ٢٠١٤ات املتحــدة األمريكي
البيانات العلمية املستقاة من البعثة اليابانيـة هينـودي إىل احملطـتني األرضـيتني سـفالبارد وتـرول،                  

ويـشارك العلمـاء النروجييـون أيـضاً      . وُتعاجل وتوزَّع يف مركز بيانـات أورويب يف جامعـة أوسـلو           
جلديــدة، وهــي بعثــة مرصــد ديناميــات الــشمس، الــيت أُطلقــت يف عــام يف بعثـة ناســا الشمــسية ا 

وأطلقــت أحــدث البعثــات الشمــسية، وهــي بعثــة مرصــد املقيــاس الطيفــي التــصويري  . ٢٠١٠
يونيـه  /يف حزيـران  ) بني الغالف الضوئي واإلكليـل الشمـسي      ) (IRIS(للمنطقة البينّية الشمسية    
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 البيانات والنمذجـة النظريـة للغـالف اجلـوي           مع إسهام نروجيي هام فيما يتعلق بتحليل       ٢٠١٣
  .الشمسي وكذلك توفري خدمة استقبال البيانات من الساتل عرب حمطة سفالبارد الساتلية

وجامعـات أوسـلو وبريغـن      ) FFI(ويشارك علماء من مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية          
ك إجـراء حبـوث      جتربـة، تنفّـذ علـى مـنت مركبـات فـضائية، مبـا يف ذلـ                 ٢٠وترومسو يف حوايل    

ويـشمل ذلـك بعثـة    . بشأن التيارات اجلسيمية، واجملاالت الكهربائية، واألشعة السينية، والغبـار        
، وهــي كوكبــة مــن أربعــة ســواتل ُتحلّــق يف تــشكيل حــول األرض إلعــداد  )Cluster(كلــستر 

وتعمـل جامعـة بريغـن علـى اسـتحداث آلـة تـصوير              . خريطة ثالثية األبعاد للغـالف املغنطيـسي      
، الـذي سـُيركّب يف      )ASIM(ستخدامها يف رصد التفـاعالت بـني الغـالف اجلـوي والفـضاء              ال

وقد ُصمم هذا اجلهاز لدراسة ظـواهر الـربق الغامـضة يف أعـايل الغـالف                . حمطة الفضاء الدولية  
والـوميض  ) jets(والـوميض األزرق    ) sprites(اجلوي األرضي واملعروفة باسم الـوميض األمحـر         

 ويشارك علماء الفضاء النروجييون أيـضاً يف مـشاريع دوليـة ومنـها مـثالً بعثتـا             ).elves(السفلي  
ــا ) Planck(بالنــك  ــة   )Rosetta(وروزيت ــة الفــضاء األوروبي ، كمــا سيــشاركون يف بعــثيت وكال

  ".Solar Orbiter"وبعثة " Euclid"املقبلتني أي بعثة 
سـم اخلـرائط أيـضاً إسـهاماً     وتسهم مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية واهليئة النروجييـة لر       

نشطاً يف اهليئة الدولية املعنية بدوران األرض والنظم املرجعية، من خالل حتليل قياسات النظـام               
  .والقياسات التداخلية املديدة اخلط القاعدي) GPS(العاملي لتحديد املواقع 

 جامعـة   وجتـري . إضافة إىل ذلك، تشارك النـرويج يف حبـوث اجلاذبيـة املتناهيـة الـصغر              و  
ترومسو أحباثاً يف تشكّل الغبار يف الفضاء والغالف اجلوي العلوي، وستـشارك يف جتربـة تتعلـق                 

وجتري اجلامعة النروجيية للعلـوم والتكنولوجيـا       . بإنتاج هذا الغبار على منت حمطة الفضاء الدولية       
)NTNU (                   تستـضيف  هي األخرى أحباثاً بشأن النباتـات علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدوليـة، كمـا

  .مرفق العمليات اخلاص بدعم املستعملني لواحدة من التجارب الرئيسية على متنها
    

    رصد األرض    
ُتركّــز النــرويج منــذ ســنوات عديــدة علــى تطــوير تطبيقــات رصــد األرض لغـــرض            

وكانـت احتياجـات املـستعملني الـوطنيني هـي القـوة            . استخدامها يف املناطق البحريـة والقطبيـة      
ذا الــصدد، معــزَّزة بالتعــاون الوثيــق مــع املــستعملني الرئيــسيني ومعاهــد البحــوث  الدافعــة يف هــ

ومن األمثلة على ذلك الصور الساتلية الرادارية اليت أصـبحت أداة أساسـية             . والقطاع الصناعي 
إلدارة املنــاطق البحريــة النروجييــة الــشاسعة، وخــصوصاً بــاالقتران ببيانــات نظــام حتديــد اهلويــة   
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وُتــستخدم الــرادارات الــساتلية أيــضاً يف دراســة ذوبــان الطبقــة اجلليديــة الدائمــة    ). AIS(اآليل 
والنـرويج عـضو    . التجّمد ويف رصد املنـاطق املعّرضـة خلطـر االنزالقـات الـصخرية والتـسونامي              

  ).يومتسات(نشط يف املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 
حمطـات سـاتلية يف كـل مـن         ) KSAT(تلية  ُتشغِّل شـركة خـدمات كونغـسبورغ الـسا        و  

ســفالبارد، وترومــسو، وغرميــستاد، وديب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســنغافورة، وجنــوب 
وتدعم هذه احملطات األرضية عدداً كبرياً مـن الـسواتل      . أفريقيا، ويف حمطة ترول يف أنتاركتيكا     

 كما أن اخلدمات اليت تقـدمها هـذه         .الوطنية والدولية، وُتقّدم خدمات يف الوقت شبه احلقيقي       
  .احملطات على درجة عالية جداً من املوثوقية

    
    الصناعة    

يشارك القطاع الـصناعي النروجيـي، يف أنـشطة عـدَّة، ومنـها أنـشطته يف برنـامج حمطـة             
، واملقاريـب الفـضائية، وسـواتل رصـد     )Ariane 5 (٥الفضاء الدولية، ومركبات إطالق آريان 

والشركات الرئيـسية يف صـناعة الفـضاء النروجييـة هـي تيلينـور        . صاالت واملالحة األرض، واالت 
 بلــغ حجــم األعمــال التجاريــة يف قطــاع ٢٠١١ويف عــام . ونورســبيس وجمموعــة كونــسبورغ

  . يف املائة منها متأتٍّ من الصادرات٧٠ باليني كرونة، حوايل ٦الصناعة الفضائية النروجيي 
    

    االتصاالت    
تصاالت بنصيب األسد من الصناعات الفضائية النروجيية، حيث تولّـد ثلثـي            تستأثر اال   

وشركة تيلينور هي الـشركة الرئيـسية، وهـي         . حجم األعمال التجارية السنوية يف هذا القطاع      
، وللبـثّ التلفزيـوين، وبقـدر       )إمنارسـات (ُتقدِّم خدمات ومنتجات لالتصاالت الساتلية املتنقّلـة        

وتـساهم  . ة اخلاصة بالوسائط املتعّددة وخبدمات النطاق التـرددي العـريض         متزايد للنظم الساتلي  
  .عدة شركات نروجيية بدور نشط يف سوق االتصاالت الساتلية البحرية

    
    رصد حركة السفن وكشف االنسكابات النفطية    

 أول سـاتل نروجيـي لرصـد حركـة الـسفن بواسـطة نظـام حتديـد                  ٢٠١٠أُطلق يف عـام       
وقـدم أول خـرائط حلركـة الـسفن         ). AISSat-1 (١-فضائي، وهو الساتل أيسات   اهلوية اآليل ال  

ومـن املقـرَّر    . وأثبـت هـذا الـساتل جناحـه الكـبري         . السنوية يف القطب الشمايل، وال يزال يعمـل       
  .٢٠١٣ديسمرب /يف كانون األول) AISSat-2 (٢-إطالق أيسات
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ــساتلية خــدمات الرصــد الــ        ــسبورغ للخــدمات ال ــوفّر شــركة كون ــات وت ساتلي لعملي
واجلمـع  . التفريغ غري املشروع واالنسكابات النفطية الَعَرضية يف البحر واإلبـالغ الـسريع عنـها        

 وكــشف االنــسكابات النفطيــة  ١-بــني التعــّرف علــى هويــة الــسفن بواســطة الــساتل أيــسات   
  .بواسطة السواتل الرادارية هو أداة فّعالة للتعّرف على هوية امللّوثني وضبطهم

    
    الحة الساتليةامل    

نظـــراً الّتـــساع أراضـــي النـــرويج ومياههـــا اإلقليميـــة، واخنفـــاض كثافتـــها الـــسكانية،    
وموقعها الذي يتدرَّج من شبه القطيب إىل القطيب، فإهنا تستفيد بقدر ضـخم مـن نظـام املالحـة                   

  ).GPS(الساتلية اخلاص بالنظام العاملي لتحديد املواقع 
) غـاليليو (وير النظام العـاملي األورويب لـسواتل املالحـة          تشارك النرويج بدورها يف تط    و  

بصفتها عضوا يف وكالة الفـضاء األوروبيـة، وكـذلك مـن خـالل اتفاقـات التعـاون مـع االحتـاد                   
  .األورويب

    
    البنية التحتية    

وتتمّتــع . ملوقــع النــرويج علــى خطــوط العــرض العليــا قيمــة كــبرية ألنــشطتها الفــضائية   
نطقيت مشال النرويج وسفالبارد، مبزايا جغرافية مفيـدة فيمـا يتعلـق برصـد              النرويج، وخصوصاً م  

  .الشفق القطيب الشمايل واالتصال بالسواتل الواقعة يف املدار القطيب
والــصواريخ الــيت ُتطلَــق مــن قاعــدة أنــدويا للــصواريخ مناســبة متامــاً لدراســة الظــواهر      

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

استخدام الصواريخ املسبارية اليت ُتطلق من سفالبارد لدراسة التفـاعالت بـني الريـاح الشمـسية           
  .املغنطيسيي بالقرب من القطب الشمايل  والنتوء املغنطيسي القطب

كمــا أنَّ مــنطقيت مشــال النــرويج وســفالبارد مناســبتان متامــاً مــن حيــث املوقــع لدراســة    
وميكــن لتلــك . العمليــات الــيت جتــري يف الفــضاء القريــب مــن األرض فــوق القطــب الــشمايل    

وُيعــّد مرصــد كييــل . العمليــات أن تقــدِّم دالئــل علــى التغّيــرات الــيت تطــرأ علــى املنــاخ العــاملي 
  . يف سفالبارد واحداً من املرافق الرئيسية يف العامل لرصد الشفق القطيبهنريكسن
 مـرة   ١٤ومتر السواتل اليت تدور يف مدار قطيب بالقرب من القطبني اجلنويب والـشمايل                
واحملطــة األرضــية سفالــسات الواقعــة يف سـفالبارد هــي حمطــة مثاليــة ملراقبــة املركبــات  . يف اليـوم 
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نات، ألن هذه احملطة تـستطيع أن تـرى مجيـع املـدارات الـساتلية اليوميـة               الفضائية وإلرسال البيا  
وبفضل القدرات األخرى الـيت تـضيفها حمطـة تـرول األرضـية الكائنـة يف كـوين                  . األربعة عشر 

مود الند بأنتاركتيكا، متتلك النرويج قدرة توصـيل السـتقبال وإرسـال البيانـات الـساتلية فيمـا                  
  .بني القطبني

    
    لفضائياحلطام ا    

ُتسهم النرويج بنشاط يف رصـد احلطـام الفـضائي وتـشارك بـدورها يف برنـامج وكالـة                     
وجيري يف ذلـك الـسياق تقـّصي الـدور الـذي ميكـن              . الفضاء األوروبية للتوعية بأحوال الفضاء    

  .أن يؤّديه نظام رادارات أحباث اجلمعية العلمية للمرفق األورويب لدراسة التشّتت الالمترابط
    

    لفلبنيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٧[
  

فيما يلي تقرير اإلدارة الفلبينية للخدمات اخلاصة بـالغالف اجلـوي والفيزيـاء األرضـية                 
  ).باغاسا(والفلك 

    
أنشطة اإلدارة الفلبينية للخدمات اخلاصة بالغالف اجلوي والفيزياء األرضية والفلك     

     والبيانات اجلغرافية املستمدَّة من الفضاءباستخدام املعلومات
ُتنفّذ اإلدارةُ الفلبينيـة للخـدمات اخلاصـة بـالغالف اجلـوي والفيزيـاء األرضـية والفلـك                    

مشروعاً يتضمَّن استخدام معلومات وبيانات جغرافيـة مـستمّدة مـن الفـضاء، عنوانـه               ) باغاسا(
عاصـري املداريـة والريـاح الـشديدة علـى          تعزيز القدرات اخلاصة بتحليل خماطر الفيـضانات واأل       "

ــانيال الكــربى  ــة م ــة      ". منطق ــة الدولي ــة األســترالية للتنمي ــع الوكال ــشراكة م ــشروع بال ــذ امل وُيَنف
)AusAID (     واهلدف الرئيسي من املـشروع هـو       . ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١٠خالل الفترة من عام

، )ة والفيـضانات والـزالزل    مثل األعاصري املداريـة والريـاح الـشديد       (الوصول إىل فهم األخطار     
  .ومواطن الضعف واملخاطر اليت تشكلّها هذه األخطار على منطقة مانيال الكربى

وفيما خيّص املكـون األول مـن املـشروع، َيـضطلع بإعـداد منـوذج إحـصائي لألعاصـري                     
املداريــة لتحديــد مــستوى خطــورة الريــاح الــشديدة علــى الــصعيد اإلقليمــي، وهــو مــا ســيوفر   

ومــن .  تــواتر وشــّدة األعاصــري املداريــة الــيت تــؤثّر علــى منطقــة مــانيال الكــربى   معلومــات عــن
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املدخالت اهلامة يف حتديد العوامـل املُـضاعفة للريـاح الـيت تـربط بـني خطـورة الريـاح اإلقليميـة                      
ــة       ــودة اخلاصـ ــة اجلـ ــات العاليـ ــات البيانـ ــل يف جمموعـ ــّددة يتمثـ ــاكن حمـ ــاح يف أمـ ــرعة الريـ وسـ

ــصنيفات   ــة      باالرتفاعــات وت ــضوئية العالي ــنظم ال ــات ال ــستمّدة مــن بيان اســتخدام األراضــي، امل
بعد معاجلتها، وهي تكنولوجيا بصرية لالستـشعار عـن ُبعـد           ) ليدار(للكشف والقياس عن ُبعد     

ميكنها قياس املسافة إىل هدف ما، أو خواّصـه األخـرى، مـن خـالل إنـارة اهلـدف بالـضوء، أو          
الــيت ( منــاذج مــواطن الــضعف يف التعــّرض لألخطــار وســوف ُتــنقّح. باســتخدام نبــضات الليــزر

عــن طريــق التعــاون بــني األوســاط   ) تــربط ســرعة الريــاح يف واقعــة مــا مبــستوى تــدمري املبــاين   
اهلندســـية يف الفلـــبني، ومهندســـي مؤســـسة علـــوم األرض يف أســـتراليا، ووكـــاالت أخـــرى يف 

الشديدة مـن أجـل البلـد    وقد ُوضعت خرائط أخطار خاصة بالرياح  . الفلبني، حسب االقتضاء  
  .بأكمله ومن أجل منطقة مانيال الكربى باستخدام منوذج خماطر األعاصري املدارية

ن الثــاين، وهــو اخلــاص بنمذجــة املخــاطر، ســوف توضــع خــرائط  وفيمــا يتعلــق بــاملكوِّ  
ــأثر هبــا وخماطرهــا مــن أجــل حــوض هنــر        ــة الت ألخطــار الفيــضانات ومــواطن الــضعف يف قابلي

ومن منتجات هـذا املكـوِّن أيـضاً نتـائج يف     . ا باستخدام بيانات جغرافية مكانية    ماريكين-باسيج
وميكـن  . جمموعات بيانـات نظـام ليـدار      /شكل صور متحركة لتحليل األخطار باستخدام صور      

 لألعاصـــري املداريـــة والريـــاح الـــشديدة،  -للمجتمعـــات احملليـــة االســـتعانة خبـــريطيت املخـــاطر  
  .أو ختطيط استخدام األراضي/ن و يف ختطيط املد-والفيضانات 

وتعمــل حاليــاً شــعبة األرصــاد اجلويــة املائيــة التابعــة لــإلدارة الفلبينيــة باغاســا يف جمــال      
  :تطبيقات التكنولوجيا الفضائية يف ثالثة مشاريع، وهي

    
    تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد على إدارة أحواض األهنار يف الفلبني  )أ(  

" كنولوجيا االستشعار عن ُبعد على إدارة أحـواض األهنـار يف الفلـبني          تطبيق ت "مشروع    
هو مـشروع للمـساعدة التقنيـة ميّولـه مـصرف التنميـة اآلسـيوي، بالتعـاون مـع الوكالـة اليابانيـة                       

، ويهـــدف إىل تطـــوير القـــدرات اإلقليميـــة يف جمـــال  )جاكـــسا(الستكـــشاف الفـــضاء اجلـــوي 
لدعم إىل بلدان آسيا واحمليط اهلادئ على تطبيـق التكنولوجيـات           املساعدة التقنية اإلمنائية لتقدمي ا    

  .الفضائية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية حتسني إدارة أحواض األهنار
ــنوالفكــرة األساســية     ــات     م ــذكور هــي اســتغالل البيان ــة امل ــساعدة التقني ــشروع امل  م

يف ) GSMaP( خــرائط التــهطال الــساتلية العامليــة  الــساتلية عــن ســقوط األمطــار املــستمدَّة مــن  
أو /أو التوقعــات و/اســتكمال األرصــاد األرضــية لــسقوط األمطــار وحتــسني جــودة التنبــؤات و 

ونتيجــة للمناقــشات الــيت ). مــثالً مــن حيــث الدقــة واملهلــة وغريمهــا مــن اجلوانــب(التحــذيرات 
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ــي     ــة اآلس ــصرف التنمي ــا وم ــة باغاس ــني اإلدارة الفلبيني ــة جاكــسا،   دارت ب ــة الياباني وي والوكال
سوف ُتدمج بيانات خرائط التـهطال الـساتلية العامليـة يف نظـام التحـذير مـن الفيـضانات الـذي               

واملكونـات األساسـية ملـشروع املـساعدة        . ي  تستخدمه اإلدارة باغاسا حاليـاً علـى أسـاس جتـريب          
.  التحـذير مـن الفيـضانات      التقنية هذا هي معـايرة بيانـات اخلـرائط املـذكورة، ودجمهـا يف نظـام               

وتتألّف هذه اخلرائط من بيانات حمّددة بالساعة عن سقوط األمطار مع حّد تـأّخر زمـين قـدره                  
ويبلـغ حـّد االسـتبانة املكانيـة يف تلـك اخلـرائط        . أربع ساعات، وتغطـي كامـل مـساحة الفلـبني         

  ). كم يف الفلبني١٠×  كم ١٠وهو ما يعين حوايل ( درجة ٠,١×  درجة ٠,١
رة يف هذا الـشأن     وحىت هذا التاريخ، كان العمل قد قارب على االنتهاء يف إعداد مذكِّ             

 ٢٠١١ونتيجـة لعـدَّة اجتماعـات ُعقـدت خـالل عـامي             . لكي يوقّعها مصرف التنمية اآلسيوي    
، قّدمت اإلدارة الفلبينية باغاسا بيانات عن سـقوط األمطـار خـالل عـشر سـنوات إىل                  ٢٠١٢و

اكــسا، يف حــني قــّدمت الوكالــة جاكــسا بيانــات خــرائط التــهطال الــساتلية  الوكالــة اليابانيــة ج
وتقوم كل من الوكالة جاكسا واإلدارة باغاسا مبعايرة تلـك          . العاملية املناظرة إىل اإلدارة باغاسا    

  .رة الذي سوف ُيؤذن بالبدء الرمسي للمشروعالبيانات على حنو متزامن انتظاراً لتوقيع املذكِّ
شروع يف حوض هنر كغايان، أكرب األحواض النهريـة يف الفلـبني وواحـد              وسُيجّرب امل   

وقـد  . من األحواض النهريـة الـيت قيـست عـن ُبعـد الـيت تتـوىل اإلدارة الفلبينيـة باغاسـا رصـدها                  
ــة جاكــسا واإلدارة باغاســا إىل       ــة اآلســيوي والوكال ــة مــن مــصرف التنمي ــة مكّون أُرســلت بعث

باملنطقــة األوىل واحلكومــة ) OCD( الــدفاع املــدين توغويغــاراو لعــرض املــشروع علــى مكتــب 
  .احمللية يف كاغايان وشعبة اخلدمات اإلقليمية التابعة لإلدارة باغاسا يف لوزون الشمالية

    
    مشروع دعم االستثمارات يف إدارة الكوارث املتعلقة باملياه  )ب(  

لــداخلي يف املــشروع يتعّهــد مــصرف التنميــة اآلســيوي حاليــاً تنفيــذ املكــوِّن الفلبــيين ا    
TA7276  ويتــوىل التنفيــذ املركــز الــدويل إلدارة شــؤون املخــاطر املتعلقــة بامليــاه ،)ICHARM( ،

بعد تنقيح اتفاق الشراكة بني املصرف اآلسيوي واملركز الدويل، وُحدِّدت مـدة التنفيـذ بتـسعة          
ــسان  ان مــن وقــد شــارك مــؤخراً اثنــ  . ٢٠١٢ديــسمرب /أبريــل إىل كــانون األول /أشــهر مــن ني

التابعــة لــإلدارة الفلبينيــة باغاســا  ) HMD(املــوظفني التقنــيني مــن شــعبة األرصــاد اجلويــة املائيــة   
 يف السلــسلة األوىل مــن الــدورات   ٢٠١٢أغــسطس /يوليــه إىل آب/خــالل الفتــرة مــن متــوز   

، )إيفـاس (التدريبية اليت ُنظّمت يف اليابان الستخدام براجمية النظام املتكامل لتحليل الفيـضانات           
وهو نظام ساتلي للتحذير من الفيضانات ُيستخدم الستكمال وتنمية القـدرات يف جمـال التنّبـؤ                

، "إيفــاس"وقــد طــور املركــز الــدويل إلدارة شــؤون املخــاطر املتعلقــة بامليــاه نظــاَم . بالفيــضانات
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إيفـاس يف   وُيطّبـق نظـام     . واملركز الدويل هو الوكالة القائمة على تنفيذ املساعدة التقنيـة احلاليـة           
دعــم االســتثمارات يف إدارة "حوضــي النــهرين كاغايــان وبامبانغــا يف إطــار املــشروع املعنــون   

  ).TA7276" (الكوارث املتعلقة باملياه
 عنـد   ٢٠١٢فرباير  /وبعد االجتماع األويل الذي ُعقد مع اإلدارة الفلبينية باغاسا يف شباط            

ومصرف التنمية اآلسيوي خطة عمـل  ) إيشارم(الدويل إرسال البعثة األوىل إىل الفلبني، أعدَّ املركز     
وبــدأ . TA7276مفــصَّلة وترتيبــات تنفيذيــة لــضمان فاعليــة املكــوِّن الفلبــيين الــداخلي يف املــشروع    

  .٢٠١٢ديسمرب / وانتهى يف كانون األول٢٠١٢أبريل /املشروع رمسياً يف نيسان
ركز الـدويل إلدارة شـؤون   وقد أُرسلت بعثة أخرى تضّم مصرف التنمية اآلسيوي وامل          

يونيـه  /املخاطر املتعلقة باملياه واإلدارة باغاسا إىل حوضي النهرين كاغايان وبامبانغا يف حزيـران  
وُعقدت حلقة عمل حول تطبيقات نظام إيفاس يف حوض هنر بامبانغـا يف مـانيال مـن         . ٢٠١٢

يقـات إيفـاس    حلقة عمل أخـرى حـول تطب      /، وحلقة دراسية  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ٢٦
ــان يف توغويغــاراو مــن     ــوبر / تــشرين األول٤ إىل ٢مــن أجــل حــوض هنــر كاغاي . ٢٠١٢أكت

  .وتتوىل اإلدارة باغاسا املسؤولية عن كل شؤون التنسيق لدعم املشروع يف الفلبني
    

  مشروع التحقُّق من بيانات خرائط التهطال الساتلية العاملية اخلاصة بسقوط األمطار   )ج(  
     كاغايانيف حوض هنر

التحقُّق من بيانـات خـرائط التـهطال        "قبل أن تتم األنشطة الواردة أعاله، ُنفِّذ مشروع           
/ يف الفتـرة مـن تـشرين الثـاين        " الساتلية العاملية اخلاصة بسقوط األمطار يف حـوض هنـر كاغايـان           

وكــان اهلــدف مــن هــذا املــشروع هــو تقيــيم أداء نظــام رســم . ٢٠١٢ إىل عــام ٢٠١١نــوفمرب 
ئط التهطال الساتلية العاملية من حيث دقة البيانات اليت يوفّرهـا كـل سـاعة عـن التـهطال يف               خرا

الفلبني، وذلك عن طريق املقارنة بني كم األمطار اليت تسجلها احملطات اخلمسة املوجودة علـى               
حمطــات قيــاس ســقوط املطــر عــن ُبعــد يف توغويغــاراو وتومــاويين (امتــداد حــوض هنــر كاغايــان 

وتبلغ درجـة اسـتبانة بيانـات خـرائط التـهطال الـساتلية العامليـة، الـيت                ). وغامو وماريس وبانغال  
  يـــستخدمها حاليـــاً الفريـــق العلمـــي لبعثـــة قيـــاس التـــهطال التابعـــة للوكالـــة اليابانيـــة جاكـــسا،  

وُتستمد بيانـات تلـك اخلـرائط عمومـاً مـن           ).  كم تقريباً  ١٠مبقدار  ( درجة،   ٠,١×  درجة   ٠,١
 Aqua/AMSR-E وTRMM/TMIمثـل  ( أجهزة القياس اإلشعاعية السلبية املتاحة عاملياً  بيانات خمتلف 

 والبيانــات املدجمــة عــن حــرارة الــسطوع الــواردة مــن مجيــع   )DMSP/SSMI وADEOS-II/AMSRو
 METEOSAT-5 و METEOSAT-7 و GOES-10 و GOES-8(السواتل الثابتة بالنسبة لـألرض املتاحـة        

  .تقنية مرشح كاملانبعد دجمها باستخدام ) GMSو
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، اشُتقت نقطـة تكـافؤ بيانـات خـرائط التـهطال            )GrADS(وباستخدام براجمية غرادس      
ــقوط          ــات حمطــات س ــة ببيان ــُتخدمت للمقارن ــار واس ــسقوط األمط ــة اخلاصــة ب ــساتلية العاملي ال

عـن كـل يـوم وشـهر        ) r(واشُتّق ُمعاِمـل االرتبـاط      . األمطار األرضية بطريقة املربعات الصغرى    
رة مومسية لتوصيف أداء بيانـات نظـام رسـم اخلـرائط خبـصائص زمنيـة خمتلفـة خـالل الفتـرة                      وفت

٢٠١١-٢٠٠٩.  
ويف البداية، كانت ُمعامالت االرتباط لثالث سـنوات منخفـضة للغايـة، خـالل الفتـرة                 

فتـرات  "سـاعة، يف حـني أنَّ تـواتر        / مـم  ١٠اليومية، خاصةً بالنسبة لكميات األمطار األقل مـن         
كمـا أنـه بالنـسبة للفتـرتني الـشهرية واملومسيـة، كـان             . املسجلة كـان أعلـى    " ط أمطار عدم سقو 

. ُمعامل االرتباط أعلى، وخاصة بالنسبة للشهر الذي شهد سقوط كميـات أكـرب مـن األمطـار                
وتوفّر النتيجة األولية من هذا املـشروع تقييمـاً أوليـاً لبيانـات خـرائط التـهطال الـساتلية العامليـة                     

وسـيجري هـذا    . بسقوط األمطار، وستتيح طرائق أفضل لتحسني مقارنة هذه البيانـات         املتعلقة  
أيــضاً بالنــسبة حملطــات ســقوط األمطــار األرضــية األخــرى لغــرض زيــادة التحقُّــق مــن بيانــات    

  .اخلرائط املذكورة
    

تسخري نظم املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيات االستشعار عن ُبعد لتحسني احلوكمة     
    ية الزراعيةواإلنتاج
تضطلع جلنة التعليم العايل، بالتعاون مع جامعة ماريانو مـاركوس احلكوميـة، مبـشروع            
تـــسخري نظـــام املعلومـــات اجلغرافيـــة وتكنولوجيـــات االستـــشعار عـــن ُبعـــد لتحـــسني "عنوانـــه 

وتـضّمن هـذا املـشروع سلـسة مـن الـدورات التدريبيـة شـارك                ". احلوكمة واإلنتاجيـة الزراعيـة    
ركَّـزت  ) ٢٠١٢أكتـوبر  /أبريـل إىل تـشرين األول  /من نيـسان (ون من اإلدارة باغاسا  فيها باحث 

واهلــدف الرئيــسي مــن . علــى االستــشعار عــن ُبعــد ونظــام املعلومــات اجلغرافيــة ومنذجــة الــُنظم
التدريب هو إعداد جمموعة من اخلرباء اإلقليميني يف هذه اجملاالت للتعاون مع اجلامعـة لتـسخري               

غرافية املكانية وتكنولوجيا االستشعار عن ُبعد ومنذجة النظم كمنـهاج للتعامـل            التكنولوجيا اجل 
ويف هنايــة . مــع قــضايا الــتغري املنــاخي، ولتحــسني إنتاجيــة احملاصــيل عــن طريــق الزراعــة الدقيقــة

وســوف . التـدريب، جيـري املـشاركون دراسـات حالـة مـشتركة مـع اجلامعـة، كـلٌ يف منطقتـه          
 يف نــدوة ُتقــام ملــدة يــومني ترعاهــا اجلامعــة بعــد عــام مــن تنفيــذ    ُتعــرض كــل دراســات احلالــة 

  .املشروع
ومن بني املتكلِّمني املتخصـصني يف هـذا الـشأن جوزيفينـو سـي كوميـسو مـن برنـامج                      

ــا  " باليــك" ــار العلمــاء يف مركــز غــودارد    )DOST(يف إدارة العلــم والتكنولوجي ، وهــو مــن كب
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ــإلدارة الوطنيــ   ــابع ل ــة والفــضاء  للطــريان الفــضائي الت يف غــرين بيلــت  ) ناســا(ة للمالحــة اجلوي
، التـابع إلدارة    "باليـك "ومن ضمن أنشطته كأحد علماء برنامج       . بالواليات املتحدة األمريكية  

العلم والتكنولوجيا، تعزيز القدرات املؤسسية يف جمال االستشعار عـن ُبعـد يف دراسـات التغّيـر                 
  .املناخي والزراعة الدقيقة

رصــد " اإلدارة باغاســا، بوصــفها شــريكاً يف هــذا املــسعى، دراســةً بعنــوان وســوف ُتِعــدُّ  
ــو      ــة أيلويل ــد يف مقاطع ــشعرة عــن ُبع ــات املُست ــاف باســتخدام البيان وهتــدف الدراســة إىل  ". اجلف

استحداث أداة لرصد اجلفاف باستخدام البيانـات املُستـشعرة عـن ُبعـد، مثـل املطيـاف الراديـوي                  
وُتستخدم البيانات املستمّدة من هذا املطياف ومن سائر براجميات         . ةالتصويري املتوسط االستبان  

  .نظام املعلومات اجلغرافية، يف دراسة حاالت اجلفاف يف الفلبني، وخصوصاً يف أيلويلو
    

    فريق خرباء ملناقشة البيانات الساتلية والتطبيقات التكنولوجية يف الزراعة    
الوكالـة اليابانيـة جاكـسا وشـركات إن إي سـي            مـن   (زار فريق مـن اخلـرباء اليابـانيني           

إدارة العلــم والتكنولوجيــا التابعــة لــإلدارة باغاســا وغريهــا مــن الوكــاالت   ) وباســكو وميلكــو
ــبني      ــا يف القطــاع الزراعــي يف الفل ــساتلية وتطبيقــات التكنولوجي ــات ال ــشة البيان ــت . ملناق وكان

، "رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا         شـبكة إدارة الكـوارث يف منطقـة         "الزيارة يف إطار مـشروع      
وقد طّورت وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان سـاتالً صـغرياً            . الذي اقترحته اليابان  

وعـالوة علـى ذلـك، سـُتطلق الوكالـة       . رفيع األداء، باإلضافة إىل وحدة أرضية متكاملة متنقلـة        
ن للــسواتل اليابانيــة يف وميكــ. ٢٠١٣يف عــام ) ALOS-2 (٢-اليابانيــة جاكــسا الــساتل ألــوس 

شبكة إدارة الكوارث املـذكورة القيـام بتطبيقـات متعـددة باسـتخدام األجهـزة البـصرية العاليـة                   
االستبانة والرصد عايل االستبانة بواسطة الرادار ذي الفتحـة االصـطناعية الـذي ميكنـه اختـراق                  

  .راضياملناطق الغائمة مما يعزِّز قدرات الرصد ألغراض إدارة الكوارث واأل
    

    سويسرا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[
  

    حملة تارخيية    
وقــد كــان هلــا دور . لطاملــا كانــت سويــسرا نــشطة دوليــاً فيمــا خيــص شــؤون الفــضاء    

رئيسي يف املراحل األوىل من التعاون األورويب الدويل، يف البداية من خـالل تنظـيم أول مـؤمتر                  
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، مث مـن خـالل مـشاركتها يف تأسـيس           ١٩٦٠ الفـضاء يف جنيـف يف عـام          حكومي دويل بشأن  
 واملنظمـة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األرصـاد           ١٩٧٥يف عـام    ) إيسا(وكالة الفضاء األوربية    

وسويــسرا مــن األعــضاء املؤســسني النــشطني يف االحتــاد   . ١٩٨٦يف عــام ) يومتــسات(اجلويــة 
رصــاد اجلويــة، وتــشارك يف املبــادرات العامليــة، مثــل   الــدويل لالتــصاالت، واملنظمــة العامليــة لأل 

، )٢٠٠٢يف عــام (وحــىت قبــل انــضمامها إىل األمــم املتحــدة  . الفريــق املخــتص برصــد األرض
وقـد شـاركت بـصفة      . ١٩٩٩تابعت سويسرا أعمـال األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء منـذ عـام                 

ء اخلــارجي واســتخدامه يف مراقــب يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضا  
وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية        ) اليونيسبيس الثالث (األغراض السلمية   

  .٢٠٠٨منذ ذلك التاريخ، وأصبحت عضوة يف اللجنة يف عام 
    

    الصناعة    
علــى الــصعيد احمللــي، اضــطلعت سويــسرا بأنــشطة فــضائية بدرجــة رئيــسية مــن خــالل   

طريقة العمل هـذه    أنَّ  بيد  . ون تأسيس برنامج وطين أو وكالة فضاء خاصة هبا        الوكالة إيسا، د  
مل متنع املؤسسات البحثية السويسرية ومنـشآت األعمـال مـن العمـل بنـشاط وتطـوير مهـارات              
ــسرية         ــصناعية السوي ــاج األوســاط ال ــك إنت ــة ذل ــن أمثل ــصة؛ وم ــصة يف جمــاالت متخصِّ متخصِّ

ريخ أريــان، واألجــزاء اهليكليــة واإللكترونيــة مــن املعمــل   لألطــراف األماميــة املخروطيــة لــصوا 
، وأجـزاء مـن     )جزء مـن حمطـة الفـضاء الدوليـة        ) (COF(األورويب، ومرفق كولومبوس املداري     

، والـساعات الذريـة البالغـة الدقـة         )مركبـات النقـل املؤمتتـة     (جسم مركبات الـشحن األوروبيـة       
  .ديد املواقعللسواتل من نظام غاليليو األورويب للمالحة وحت

    
    املؤسسات البحثية    

تقدِّم مؤسسات التعليم العايل واملعاهد البحثيـة االحتاديـة واملـدارس التقنيـة يف سويـسرا              
ومــن أمثلــة هــذه  . إســهامات كــبرية إىل املــشاريع الدوليــة، وخباصــة مــن خــالل الوكالــة إيــسا   

 يف بعثـة    BELAاس االرتفـاع    املسامهات مطياف روزينا الكتلـي لدراسـة مـذنَّب روزيّتـا، ومقيـ            
وجهــاز االستــشعار بالقــصور الــذايت يف احلزمــة التكنولوجيــة      ) BepiColombo(بيبيكولومبــو 

ــهوائي  ــزا"لل ــالليزر     " لي ــداخلي العامــل ب ــساتل املستكــشف ذي اهلــوائي الفــضائي الت ــة ال يف بعث
ــزا( ــا، مثــل مــشرو    ). لي ع وتــشارك بعــض املؤســسات السويــسرية يف إســهامات خــارج أوروب

POLAR      مع الصني، وجهـاز SXS      اخلـاص ببعثـة ASTRO          مـع اليابـان، وبعثـتني إىل القمـر مـع 
  . مع الواليات املتحدة األمريكيةInSIGHTاالحتاد الروسي، وبعثة
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  وُتنــــشر تفاصــــيل نــــشاط سويــــسرا يف جمــــال أحبــــاث الفــــضاء كــــل ســــنتني يف تقريــــر    
الـــــــــشبكي وهـــــــــذه التقـــــــــارير متاحـــــــــة علـــــــــى املوقـــــــــع . جلنـــــــــة أحبـــــــــاث الفـــــــــضاء

http://spaceresearch.scnatweb.ch/publications.html.  
 املؤسـسات السويـسرية شـديدة االلتـزام علـى الـصعيد الـدويل               وعالوة على ذلك، فإنَّ     

بتنفيذ النظام العـاملي لرصـد املنـاخ، وغـريه مـن املبـادرات الـيت ُتـدِرج بيانـات سـاتلية يف رصـد                         
اخلـاص  ) CCI(ابعة للوكالـة إيـسا ومرفـق التطبيقـات الـساتلية          املناخ، مثل مبادرة تغّير املناخ الت     

  ).يومتسات(برصد املناخ التابع للمنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 
 هبــدف جتميــع ٢٠١٢وأخـرياً، فقــد تأســس مركــز الفــضاء السويــسري يف أوائــل عــام    

ويقـع مقـر املركـز يف معهـد     . اعيةمجيع املشاركني يف قطاع الفضاء من األوساط العلمية والصن     
يف لوزان، الـذي ُيـشكّل، مـع املؤسـسة الـشقيقة يف       ) EPFL(التكنولوجيا االحتادي السويسري    

ــسري     ــضاء السوي ــز الف ــسي ملرك ــز الرئي ــورخ، املرك ــدريب   . زي ــامج ت ــَع برن ــد ُوِض ــداً  وق ي جدي
  .ملهندسي الفضاء اجلوي

    
    املراكز الدولية    

ة مراكـز حبثيـة دوليـة ومراكـز دوليـة ملعاجلـة البيانـات، تـدعمها                 تضّم سويسرا مقـاّر عـدَّ       
ومن أمثلة هذه املراكـز مركـز بيانـات    . املعاهد البحثية السويسرية أو تتعاون معها على حنو وثيق    
يف فريسـوا، املـدعوم مـن مرصـد         ) ISDC(الفيزياء الفلكية التابع ملركز نظم املعلومـات والبيانـات          

يف مركـز البيانـات العلميـة للمختـرب الـدويل للفيزيـاء الفلكيـة بـشأن              جامعة جنيف، الذي يستض   
التـابع إليـسا، ويـشارك يف بعثـات أخـرى تابعـة للوكالـة إيـسا، مثـل                   ) INTEGRAL(أشعة غامـا    

مركــز ) PMOD(ويستــضيف مرصــد دافــوس الفيزيــائي لألرصــاد اجلويــة   . Gaia وPlanckبعــثيت 
. عايرة املنتظمة لكامل الشبكة العاملية ألجهزة القياس      املسؤول عن امل  ) WRC(اإلشعاعات العاملي   

ويسهم املرصـد، الـذي يـشارك بنـشاط يف مـشاريع دوليـة متعـددة، علـى سـبيل املثـال يف تطـوير                   
، وجهـاز التـصوير الطيفـي    )EUI(أجهزة مثل جهـاز التـصوير باألشـعة فـوق البنفـسجية املتناهيـة          

، وهي مشروع مشترك بني الوكالة إيسا Solar Orbiter يف بعثة SPICE)(لبيئة اإلكليل الشمسي 
  .التابعة للواليات املتحدة األمريكية) ناسا(واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

    
    التطّورات األخرية    

فقـد قامـت   . شهدت السنوات األخرية تقدماً كبرياً فيما خيص تطـوير املهـارات الوطنيـة       
رية ببنــاء أول ســاتلني سويــسريني، ومهــا ســاتلني بيكــويني      مؤســسات التعلــيم العــايل السويــس   
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وتتوىل الكلية التقنية االحتاديـة يف لـوزان تنـسيق مهـام الـساتل األول،       . خمصصني لألحباث العلمية  
SwissCube              وتقوم جامعـة العلـوم والفنـون التطبيقيـة يف جنـوب سويـسرا بتنـسيق مهـام الـساتل ،

 علـى التـوايل، بواسـطة    ٢٠١٠ و٢٠٠٩ن يف املدار يف عـامي  وقد ُوضع الساتال. TIsat-1الثاين،  
وتــدعم هــذه املــشاريع بقــدر كــبري عمليــات  ). PSLV(مركبــة إطــالق الــسواتل القطبيــة اهلنديــة  

ا فيمـا يتعلـق باحلطـام الفـضائي، فتقـوم         أمَّـ . تدريب املهندسني وتطوير مهارات تكنولوجية جيدة     
، بعمليـات حبـث     )Clean-mE" (كلـني مـي   "من برنـامج    الكلية التقنية االحتادية يف لوزان، مـن ضـ        

، وهــو بعثــة روبوتيــة، إىل تعقــب مــسار الــساتل  CleanSpace Oneويهــدف مــشروع . وتطــوير
SwissCube    وإبعــاده عــن املــدار بطريقــة تــؤدي إىل تــدمري اجلــسمني أثنــاء عودهتمــا إىل الغــالف 

رناجمــاً للرصــد يف مــدار أرضــي  ب) التــابع جلامعــة بــرين (وكــذلك بــدأ مرصــد تزميرفالــد  . اجلــوي
  .منخفض لدراسة دوران أجزاء احلطام الفضائي الكبرية باستخدام بيانات املنحنيات الضوئية

 مشروع ساتل تعـيني     ٢٠١٢وعالوة على ذلك، اختارت الوكالة إيسا يف أواخر عام            
الــذي تــديره جامعــة )) CHEOPS(مــشروع (خــصائص الكواكــب خــارج اجملموعــة الشمــسية 

وتــشارك عــدة . ٢٠١٧، ومــن املخطــط أن تنطلــق يف عــام  "Sمــن الفئــة "، بوصــفه بعثــةً بــرين
جامعات ومنشآت جتاريـة سويـسرية يف هـذا املـشروع الـذي يهـدف إىل استكـشاف ودراسـة                    

وهـذه هـي املـرة األوىل الـيت ُتـدير فيهـا       . الكواكب الشبيهة باألرض خارج منظومتنا الشمـسية     
  . احلجمسويسرا مشروعاً فضائياً هبذا 

ويف أوروبــا، تولَّــت سويــسرا، مبــشاركة لكــسمربغ، رئاســة اجمللــس الــوزاري للوكالــة   
ويف ذلـــك االجتمـــاع، أكَّـــد جمـــدَّداً وزراء الـــدول  . ٢٠١٢نـــوفمرب /إيـــسا يف تـــشرين الثـــاين 

األعضاء، بالتزامهم بتقدمي ميزانيات كبرية على الـرغم مـن األزمـة املاليـة، أمهيـة قطـاع الفـضاء             
وسوف تواصل سويسرا، اليت تشارك الـدول األخـرى      . ص التنافسية والنمو االقتصادي   فيما خي 

هــذه القناعــة، خـــالل رئاســتها، تعزيـــز الربنــامج الفـــضائي األورويب، واالبتكــار يف أوروبـــا،      
  .والتعاون الدويل، الذي أصبح أساسياً بالنسبة لربامج الفضاء الطموحة

    
    تايلند    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨[

  
 عاماً آخراً من الفرص الساحنة لتايلند، حيث بدأت أنـشطة جديـدة،          ٢٠١٣كان عام     

وواصــلت الــربامج القائمــة الســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية لــصاحل شــعب    
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ــُبىن   . تايلنــد واجملتمــع الــدويل   وتقــع األنــشطة الكــربى يف جمــال نظــام رصــد األرض وتطــوير ال
التحتية، وسواتل االتصاالت، والتطبيقات واحللـول التقنيـة، ومنـشآت األعمـال التجاريـة ذات               

  .الصلة بالفضاء، وبناء القدرات، والتعاون الدويل
وال غىن عن التعاون والتنسيق علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل، فهمـا آليـة أساسـية                     

، قامــت ٢٠١٣ويف عــام . مــن تطبيقــاتلتعزيـز واســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء ومــا يتعلــق هبــا  
  .تايلند بتنفيذ املشاريع واألنشطة الدولية التالية واملشاركة فيها

    
أنشطة مضطلع هبا يف إطار اللجنة الفرعية للتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء التابعة لرابطة     

      )آسيان(أمم جنوب شرق آسيا 
    ) آسيان(مم جنوب شرق آسيا حلقة عمل عن ساتل رصد األرض التابع لرابطة أ  )أ(  

، واللجنـة الفرعيـة     )آسـيان (قامت تايلند بدور مهـم يف رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                   
مــن خــالل تنظــيم حلقــة عمــل بــشأن ســاتل رصــد   ) SCOSA(للتكنولوجيــا وتطبيقــات الفــضاء 
يف فنــدق َبــدي يف حمافظــة نونثــابوري، تايلنــد، ) ASEAN EOS(األرض التــابع للرابطــة آســيان، 

وحضر حلقة العمل ممثلون لكٍل مـن إندونيـسيا؛ وبـروين           . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦ و ٢٥يومي  
دار السالم؛ وتايلنـد؛ و مقاطعـة تـايوان الـصينية؛ ومجهوريـة كوريـا؛ ومجهوريـة الو الدميقراطيـة                    

  .الشعبية؛ وسنغافورة؛ والصني؛ وفييت نام؛ وماليزيا؛ واليابان؛ وكذلك أمانة الرابطة آسيان
ن اهلدف من حلقة العمل الوصول إىل استنتاجات بشأن مـدى ضـرورة وإمكانيـة            وكا  

وعليه، فقـد اتفـق االجتمـاع علـى الـسعي إىل          . إطالق ساتل لرصد األرض تابع للرابطة آسيان      
إجيــاد حلــول أخــرى بديلــة ميكنــها حتقيــق أهــداف هــذا الــساتل نفــسها، مثــل تأســيس كوكبــة   

األرض التابع آلسيان، تتكون من السواتل القائمـة التابعـة          ساتلية افتراضية يف إطار ساتل رصد       
  . للدول األعضاء يف الرابطة آسيان، مع ترتيب آلية لتبادل البيانات

    
  رصد حمصول األرز : حلقة عمل عن تطبيقات الرادارات ذات الفتحة االصطناعية  )ب(  

    والتنبؤ باإلنتاجية
رصـد حمـصول   : ذات الفتحة االصطناعية  ُعقدت حلقة عمل بعنوان تطبيقات الرادارات         

ــضائية        ــا الفـ ــة والتكنولوجيـ ــات اجلغرافيـ ــوير اإلعالميـ ــة تطـ ــة، يف وكالـ ــؤ باإلنتاجيـ األرز والتنبـ
)GISTDA( وحـــضر حلقـــة العمـــل . ٢٠١٣مـــايو / أيـــار٢٣-٢٠، يف بـــانكوك خـــالل الفتـــرة

  .مشاركون من إندونيسيا، وتايلند، وسنغافورة، والفلبني، وفييت نام
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 حلقــة العمــل هتــدف إىل تقــدمي عــرض إيــضاحي عــن تكنولوجيــات الــرادارات  وكانــت  
) كنــدا (MDA، وقــدمت شــركة X والنطــاق Cذات الفتحــة االصــطناعية الــيت تعمــل يف النطــاق 

) تايلنـد (ووكالة تطوير اإلعالميات اجلغرافية والتكنولوجيا الفـضائية        ) إيطاليا (e-GEOSوشركة  
  .ام الرادار يف جماالت الزراعة والكوارث وهبوط األرضعروضاً جتريبية عملية عن استخد

    
    حلقة العمل الثانية آلسيان بشأن تبادل خرباء احملطات األرضية  )ج(  

ســوف ُتعقــد حلقــة العمــل الثانيــة آلســيان بــشأن تبــادل خــرباء احملطــات األرضــية، يف     
والتكنولوجيـا الفـضائية    جممع كرينوفيشن الفضائي التابع لوكالـة تطـوير اإلعالميـات اجلغرافيـة             

. ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ و٢٨يف سـي راشــا يف حمافظــة تــشونبوري، تايلنـد، يــومي   
وهتــدف حلقــة العمــل إىل تبــادل اخلــربات ومناقــشة عمليــات احملطــات األرضــية، عــالوة علــى    
تطــوير براجميــات معاجلــة مفتوحــة املــصدر وغريهــا مــن أشــكال تواصــل احملطــات األرضــية           

  ).رك يف املرافق وكوكبة افتراضيةالتشا(
    

تأسيس مرفق مشترك بني الرابطة آسيان والصني خلدمات تبادل البيانات الساتلية املتحصل   )د(  
    عليها باالستشعار عن ُبعد

يهدف املشروع الذي تنفذه الرابطة آسيان والـصني إىل بنـاء مرفـق خـدمات للبيانـات                   
ن ُبعـد يف الـدول األعـضاء يف آسـيان، وتقـدمي تطبيقـات              الساتلية املتحصل عليها باالستشعار ع    

ــة، ورصــد       ــيم الزراعــي، واملــسوح البيئي ــصينية يف جمــاالت التقي ــساتلية ال ــستند إىل البيانــات ال ت
  . الكوارث، والوقاية واإلدارة، وتنظيم املدن وإدارهتا، ورسم اخلرائط، وغريها من اجملاالت

طة لتطبيق البيانات، وذلـك لتطبيـق مـوارد         وقد شاركت تايلند يف هذا املشروع كمح        
البيانات الساتلية الـصينية املتحـصل عليهـا باالستـشعار عـن ُبعـد، وتطـوير التطبيقـات املالئمـة،                    

  .وتوزيع هذه البيانات والنواتج لتطبيقها يف تايلند
    

      أنشطة مضطلع هبا يف إطار منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادي    
روع البحثي عن التأثريات اجلوية على مناذج التوهني املطري للنطاق الترددي املش  )أ(  

    كا‐ السنتيمتري
تايلند هي البلد الرائد يف املـشروع البحثـي عـن التـأثريات اجلويـة علـى منـادج التـوهني                       

ويهدف هذا املشروع البحثي التـابع ملنظمـة التعـاون     . كا-املطري للنطاق الترددي السنتيمتري   
ي آلسيا واحمليط اهلادئ إىل دراسة آثار املطر على توهني قـوة اإلشـارات مـن فئـة نطـاق                    الفضائ
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كا لالتصاالت بني األرض والفضاء مـن خـالل الـسواتل الثابتـة بالنـسبة               -الترّددات السنتيمترية 
لألرض عن طريق حتليل البيانـات الـواردة مـن إشـارة جهـاز اإلرشـاد الـسنتيمتري التـرّدد بغيـة                      

ــا  ــيم من ــها  تقي ــق من ــوهني املطــري القائمــة والتحقُّ ــائج هــذا املــشروع مــن    . ذج الت ــزَّز نت ــد ُتع وق
. متري يف االتصاالت الساتلية، وخباصة يف املناطق ذات األمطار الغزيـرة          ياستخدام الترّدد السنت  

  .٢٠١٤ومن املقرَّر أن يبدأ املشروع يف أوائل عام 
    

    ي آلسيا واحمليط اهلادئ، يف تايلندتطوير نظام الرصد الساتلي البصري األرض  )ب(  
إىل ) APOSOS(يهدف نظام الرصد الساتلي البصري األرضي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               

. تطوير نظام إقليمي، أو حىت عاملي، للتتبع الـساتلي يتكـون أساسـاً مـن أجهـزة تعقُّـب بـصري               
صــاً علــى وســوف ُيــستخدم النظــام لتعقــب أجــسام ذات أمهيــة أو أجــسام حطــام فــضائي، حر 

وقـــد وقعـــت وزارة تكنولوجيـــا املعلومـــات  . ســـالمة املركبـــات الفـــضائية والـــسواتل العاملـــة 
رة تفــاهم مــع القــوات اجلويــة امللكيــة التايلنديــة لتطــوير املهــارات  واالتــصاالت يف تايلنــد مــذكِّ

وســوف تــؤدي . واخلــربات الالزمــة لتعقــب األجــسام ذات األمهيــة وأجــسام احلطــام الفــضائي 
  .التدريبية إىل تشكيل فريق من اخلرباء يف مثل هذه اجملاالت الضروريةالربامج 

    
    أنشطة التعاون الدويل واألنشطة األخرى املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الفضاء    

    جممع كرينوفيشن الفضائي  )أ(  
إنَّ التعاون مع مـسؤولني حكـوميني آخـرين والقطـاع اخلـاص واملؤسـسات التعليميـة،                   
تنمية قطاع األعمال التجارية وتنظـيم املـشاريع، عنـصران أساسـيان إلرسـاء االبتكـار          وكذلك  

ومن مث، وضعت تايلند مفهـوم جممَّـع الفـضاء االبتكـاري اجلديـد،             . يف جمال تكنولوجيا الفضاء   
جممَّــع كرينوفيــشن الفــضائي، الــذي يعمــل اســتناداً إىل مفهــوم التجميــع والتــشارك يف اإلنــشاء  

مـع الـذي يقـع يف سـي راشـا يف حمافظـة تـشونبوري، تايلنـد، منتـدى ابتكـاري                  واجمل. والتواصل
مفتــوح يهــدف إىل زيــادة قــدرة تايلنــد علــى التنــافس مــن خــالل االبتكــارات يف جمــال الفــضاء 

ــات اجلغرافيــة  ــساتل التايلنــدي لرصــد األرض      . واملعلوم ــع القــوة الدافعــة لل ، )THEOS-1(وم
 تــستند قــدرة املرفــق علــى النــهج اخلــاص باجملمعــات،  ، ســوف)THEOS-2(والربنــامج اجلديــد 

وســـوف حيـــثُّ املـــشروع . مبـــشاركة األوســـاط الـــصناعية واألكادمييـــة واملؤســـسات األخـــرى
وهتـدف تايلنـد    . املشترك مع املؤسسات البحثية والتنموية الرائدة أيضاً وترية مسار تلك املرافق          

وير وتعميقها يف اجملاالت البحثيـة الرئيـسية        كذلك إىل التوّسع يف قدراهتا اخلاصة بالبحث والتط       
  .للحصول على منافع اجتماعية واقتصادية
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 شـركاء حمـتملني مـن مجيـع أحنـاء العـامل للمـشاركة مـع                 ١٠ويف الوقت احلـايل، هنـاك         
  .اجملمع يف تايلند إلجياد وتقدمي قيم ومنافع متعلقة بالفضاء

    
    الندوة األوىل للجنة أحباث الفضاء  )ب(  

: النـدوة األوىل للجنـة أحبـاث الفـضاء    "م تايلند باالشتراك مـع جلنـة أحبـاث الفـضاء          تنظِّ  
، لكـي  "املنظومة الكوكبية لنظامنا الشمسي والنجوم األخـرى ومـستقبل علـم الفلـك الفـضائي            

، ونظّمتـا قبلـها حلقـة عمـل         ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥-١١ُتعقد يف بانكوك يف الفترة      
والنـدوة  . ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨-٤ا أربعة أيام، ُعقدت يف الفترة       لبناء القدرات مدهت  

هــي األوىل يف سلــسة جديــدة مــن الفعاليــات الــيت أطلقتــها جلنــة أحبــاث الفــضاء هبــدف تعزيــز    
وســوف . البحــوث الفلكيــة والفــضائية علــى الــصعيد اإلقليمــي، وخباصــة يف البلــدان املــستجدة 

  . خمتلف أحناء العامل مشارك من٣٠٠حيضر الندوة حوايل 
ــة           ــشاريع املتعلق ــشطة وامل ــة يف جمــال األن ــة مهمَّ ــاون ثنائي ــات تع ــد عالق وأخــرياً، لتايلن

بالفــضاء مــع عــدَّة بلــدان، ومنــها مــثالً إيطاليــا، ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة  
هلنـد، والواليـات   الشعبية، والسويد، والصني، وفرنسا، وفييت نام، وكازاخستان، وميامنـار، وا   

  .املتحدة األمريكية، واليابان
فـضاء   ودوالً أخرى من ضمن الدول األعضاء يف جلنـة اسـتخدام ال             تايلند وختاماً، فإنَّ   

 تؤكِّد التزامها باملزيد مـن التعـاون يف أنـشطة اللجنـة الراميـة إىل                اخلارجي يف األغراض السلمية   
  .راض السلميةتعزيز عملها يف جمال استخدام الفضاء يف األغ

  


