
 A/AC.105/923  األمـم املتحـدة 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
20 November 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
311208  V.08-58221 (A) 
*0858221* 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

  : التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    
      أنشطة الدول األعضاء

      مذكّرة من األمانة    
    احملتويات

 الصفحة  
  ٢...............................................................................................مقّدمة -أوال
  ٢......................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا

  ٢...................................................................................التشيكيةاجلمهورية  
  ٧................................................................................................أملانيا 
  ٧...............................................................................................اليابان 
  ٩................................................................................................التفيا 
  ١٠................................................................................................تايلند 
  ١١................................................................................................تركيا 
  ١٣.............................................................................................فييت نام 



 

2  
 

 A/AC.105/923

    مةمقّد  -أوال  
يف التقرير الصادر عن دورهتا احلادية األربعني، أوصت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   - ١

مبواصلة دعوة الدول التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية األمانة 
  ).١٧، الفقرة A/AC.105/911(األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية 

 دعا األمني العام احلكومات ،٢٠٠٨أغسطس / آب٥ويف مذكرة شفوية مؤرخة   - ٢
ت هذه املذكرة عّدوقد أُ. ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١إىل أن تقدِّم تقاريرها قبل حلول 

  . إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوةاستناداً
    

    الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  اجلمهورية التشيكية    

  ]باإلنكليزية: األصل[
ع رئيس وزراء اجلمهورية التشيكية واملدير العام لوكالة ، وق٢٠٠٨ّيوليه / متوز٨يف   - ١

 وكالة فضائية إنشاءاجلمهورية التشيكية إىل اتفاقية الفضاء األوروبية اتفاق انضمام 
وجرى التصديق فيما بعد على اتفاق االنضمام يف غرفيت الربملان التشيكي يومي  )١(.أوروبية

 ُيشترط أن يوافق ةالتشيكياجلمهورية ومبقتضى دستور . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ و١٨
على األقل، وثالثة أمخاس أعضاء جملس  جملس النوابعلى االتفاق ثالثة أمخاس مجيع أعضاء 

  .الشيوخ احلاضرين على األقل
، ستتواصل عملية عليهوبعد املوافقة على االتفاق وتوقيع رئيس اجلمهورية التشيكية   - ٢

ارجية اخله لدى وزارة ـالتصديق بإيداع اتفاق االنضمام املوقّع ووثائق التصديق املصاحبة ل
وعند ذلك، سيبدأ نفاذ ). سخة إىل وكالة الفضاء األوروبيةمع إرسال ن( يف باريس الفرنسية

اتفاق االنضمام وستصبح اجلمهورية التشيكية الدولة العضو الثامنة عشرة يف وكالة الفضاء 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١األوروبية يف موعد أقصاه 

هورية ويتوقع أن تعود العضوية الكاملة يف وكالة الفضاء األوروبية على اجلم  - ٣
التشيكية بفوائد ّمجة يف اجملال االقتصادي ويف جمال اخلربة الفنية من خالل استغالل 

ع اجلمهورية التشيكية أيضا باحلق وستتمّت. التطبيقات الفضائية يف ميادين اخلدمات والتعليم

                                                                 
 (N)  ،٢١٥٢٤، الرقم ١٢٩٧، اجمللد داتجمموعة املعاهاألمم املتحدة.  
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ه يف املشاركة املباشرة يف إعداد وختطيط البعثات الفضائية األوروبية اجلديدة والتوّج
  .ستراتيجي الذي تتبعه أوروبا يف شؤون الفضاء اخلارجياال
وبالتوقيع على اتفاق االنضمام، ارتقى التعاون التشيكي مع وكالة الفضاء األوروبية   - ٤

عت اجلمهورية  عندما وق١٩٩٦ّويرجع هذا التعاون إىل عام . إىل أعلى مستوى ميكن بلوغه
ع ، توّس٢٠٠٠ويف عام . ة الفضاء األوروبية إطاريا رمسيا للتعاون مع وكالاالتشيكية اتفاق

وكالة الفضاء األوروبية املعين نطاق التعاون عندما انضمت اجلمهورية التشيكية إىل برنامج 
وبدأت أوىل ملموساً بصورة أشد  التعاون يف إطاره أصبحالذي ، تطوير التجارب العلميةب

، اكتسبت اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٣نوفمرب /ويف تشرين الثاين. املشاريع العلمية التشيكية
وكالة الفضاء األوروبية عقب التوقيع على اتفاق خطة مع صفة الدولة املتعاونة األوروبية 

 عضويتها يف برنامج تطوير التجارب العلميةوانتهت بتلك الصفة الدولة املتعاونة األوروبية، 
  .تبعا لذلك

كية قد أكملت عامها الرابع يف ، ستكون اجلمهورية التشي٢٠٠٨ويف هناية عام   - ٥
وقد حتقق غرض الربنامج املتمثل يف إعداد . عضوية برنامج خطة الدولة املتعاونة األوروبية

. وكالة الفضاء األوروبيةللمشاركة بدور ناجح مثمر يف عضوية القدرات الوطنية الالزمة 
يون يورو، وخصصت  مل١٢ مشروعا ويناهز إمجايل اإلنفاق عليه ٢٩ويتضمن هذا الربنامج 

: واجملاالت اليت تشملها تلك املشاريع هي.  للعقود الصناعيةته يف املائة من ميزاني٥٤نسبة 
 يف ٢٢(، ورصد األرض ) يف املائة٢٥(، وتكنولوجيا الفضاء ) يف املائة٥٠(علوم الفضاء 

 وكالة الفضاء لعضوية الكاملة يفل اجلمهورية التشيكية نيلوب).  يف املائة٣(واملالحة ) املائة
إدماجا األنشطة األخرى ستدمج األوروبية، ستنتهي املشاريع احلالية املتعلقة بالبلد، ولكن 
  .كامال يف املشاريع اإللزامية والطوعية اليت تضطلع هبا الوكالة

ومت تقييم النتائج اليت أحرزهتا الصناعة والبحوث التشيكية، وكذلك البىن التحتية   - ٦
عملية مراجعة النشاط الصناعي اليت أجرهتا  والتنسيق، تقييما إجيابيا خالل احلالية لإلدارة

املؤشر هذه املراجعة ومتثل نتائج . ٢٠٠٧أكتوبر /يف تشرين األول وكالة الفضاء األوروبية
األساسي على قدرة بلد معّين على االستجابة للطلب الشديد على التكنولوجيات املتقدمة 

 النوعية الرفيعة اليت تتطلبها التطبيقات الفضائية واستخدام هذه واملنتجات واخلدمات ذات
  .التطبيقات يف االقتصاد الوطين
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 بدعم قّيم من مكتب املراجعةت وزارة التعليم والشباب والرياضة تنظيم عملية وتولّ  - ٧
لوكالة الفضاء واضطلعت هبا فرقة عمل مؤلفة من مخسة أعضاء تابعة . الفضاء التشيكي

  .يةاألوروب
شركات صناعية ومعاهد حبوث بشأن  عملية تقدمي عروض وتألفت املراجعة من   - ٨

كتب الفضاء التشيكي ومنظمات مقترحة من اهليئات الداخلية ملبيانات الخمتارة من قاعدة 
وتبعا لعملية .  وزيارة تلك الشركات واملعاهد واملنظماتالوزارية والعلمية ذات الصلة

   شركة٢٦  عروض بشأنرقة العمل التابعة لوكالة الفضاء األوروبيةدمت إىل فاالختيار، قُ
وخّصص .  معاهد حبوث على مدى ثالثة أيام٣و) شركات خدمية ٧ شركة صناعية و١٩(

اليوم الثاين للقيام بزيارات ميدانية إىل أربع شركات صناعية رئيسية متخصصة يف 
عملية املراجعة  إليها تجيابية اليت توصلوال شك أن النتائج اإل. التكنولوجيا الفضائية اجلوية

 يف التصويت باإلمجاع يف جملس وكالة الفضاء األوروبية يف هامكان هلا دور الصناعية 
  .قبول اجلمهورية التشيكية عضوا جديدا يف الوكالةصاحل  ل٢٠٠٨يونيه /حزيران

 يف ،ورويب بوصفها دولة عضوا يف االحتاد األ،وتشارك اجلمهورية التشيكية أيضا  - ٩
وأهم مبادرة مشتركة اضطلعت هبا املفوضية .  املتصلة بالفضاءملفوضية األوروبيةاأنشطة 

وقد اقترحت حكومة .  املالحةاألوروبية ووكالة الفضاء األوروبية هي نظام غاليليو لسواتل
 اجلمهورية التشيكية رمسيا يف اآلونة األخرية أن تستضيف يف براغ هيئة اإلشراف على نظام

املسؤولية عن التطبيق العملي املواصالت وتتوىل وزارة . غاليليو األوروبية املقترح إنشاؤها
  .املالحة وحتديد املواقعالفضاء يف جمال لتكنولوجيا 

 يف النشاط الفضائي ٢٠٠٦مايو /وما برحت اجلمهورية التشيكية تشارك منذ أيار  - ١٠
بية، وهو برنامج الرصد العاملي لألغراض الرئيسي الثاين الذي تضطلع به املفوضية األورو

. ويتوخى حتقيق هدفني). كوبرينيكوستغري امسه حديثا إىل الذي ) (غيمس(البيئية واألمنية 
بالفوائد الكثرية اليت ميكن أن جتنيها املؤسسات واألوساط األكادميية التوعية العامة أوهلما 

 فهو مساعدة املنظمات املهتمة على أما اهلدف الثاين.  كوبرينيكوس برنامجوالصناعية من
ويف هذا الصدد، يتعاون مكتب الفضاء . االخنراط يف مشاريع معينة يف إطار كوبرينيكوس

التشيكي تعاونا وثيقا مع املركز التكنولوجي التابع ألكادميية العلوم، الذي يتوىل املسؤولية 
  الربنامجضمنندرج على الصعيد الوطين عن كوبرينيكوس يف إطار خمطط التمويل امل

من أجل املعنية وهناك أيضا تعاون وثيق مع الوزارات .  السابع للمفوضية األوروبيةياإلطار
م على سبيل املثال يوم إعالمي يف فقد نظّ. العاديةبراجمها دمج كوبرينيكوس دجما كامال يف 
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تقدمي اقتراحات يف  املتاحة يف سياق الدعوة الثانية إىل  للتعريف بالفرص٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
  .اإلطاري السابع جمال الفضاء ضمن الربنامج

م مكتب الفضاء التشيكي، بالتعاون مع إدارة االتصاالت يف وكالة الفضاء ونظّ  - ١١
األوروبية ووزارة التعليم والشباب والرياضة يف اجلمهورية التشيكية، حلقة دراسية عن 

حها للشركات واملؤسسات التشيكية يف ميدان الوكالة الفضائية األوروبية والفرص اليت تتي
 / كانون األول١١وكانت احللقة الدراسية اليت عقدت يوم . االتصاالت السلكية والالسلكية

 يف مبىن الوزارة موجهة إىل الشركات واملؤسسات املهتمة بالتعاون مع ٢٠٠٧ديسمرب 
 لبعض األنشطة املضطلع هبا وكالة الفضاء األوروبية واليت لديها أنشطة حبث وتطوير مشاهبة

 وكالة الذي تضطلع بهيف إطار برنامج االتصاالت السلكية والالسلكية الواسع النطاق 
  .الفضاء األوروبية

، مبركز املؤمترات يف براغ، يف ٢٠٠٨عام ل) ناف أيدج(عصر املالحة قد مؤمتر وُع  - ١٢
الربملان التشيكي وتشيكية ، حتت رعاية احلكومة ال٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ إىل ٢٦الفترة من 

ه لـاملوضوع الرئيسي الذي تناوكان و). كلية علوم النقل(واجلامعة التقنية التشيكية يف براغ 
يف دول االحتاد املرور والبضائع املؤمتر هو املالحة وحتديد مواقع األشخاص وحركة 

ربملاين األورويب ملؤمتر الخصص ا، ٢٠٠٨ عصر املالحة لعاموباالقتران مع مؤمتر . األورويب
تناولت أوجه التآزر بني مشاريع غاليليو وبرنامج الرصد للفضاء جلسة العاشر املشترك 

قد املؤمتر نفسه يف جملس الشيوخ باجلمهورية التشيكية وُع. العاملي لألغراض البيئية واألمنية
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٤ و١٣يف براغ، يومي 

فضائية الدويل الثامن واخلمسني املعقود يف حيدر آباد يف وخالل مؤمتر املالحة ال  - ١٣
. ٢٠١٠عقد دورة املؤمتر العادية يف براغ يف عام ببل اقتراح اجلمهورية التشيكية اهلند، قُ

 من اخلرباء املرموقني ٢ ٠٠٠ما يزيد على للجمع بني وسيكون هذا احلدث فرصة خاصة 
وسيتضمن الربنامج، . لمية والصناعية التشيكيةمن خمتلف أرجاء العامل ولتقدمي األنشطة الع

. جهات العرض الكبرية والصغرية، إقامة معارض يشارك فيها كثري من على غرار ما سبق
 توقيع االتفاق األويل الذي تضمن التفاصيل التنظيمية ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩وجرى يف 

د يف غالسغو، اململكة املتحدة خالل مؤمتر املالحة الفضائية الدويل التاسع واخلمسني املعقو
  .لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

متثيل البلد يف جلنة استخدام مسؤولية وتتوىل وزارة اخلارجية يف اجلمهورية التشيكية   - ١٤
ويشارك الوفد التشيكي بنشاط يف مداوالت اللجنة . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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يف جماالت احلطام الفضائي والطبيعة الفيزيائية واخلصائص وجلنتيها الفرعيتني، وخصوصا 
التقنية للمدارات الثابتة بالنسبة لألرض، وتطبيقات استشعار األرض عن بعد وغريها من 

ويف هذا الصدد، انتخب . تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، إضافة إىل كثري من املسائل القانونية
 التشيكية رئيسا للجنة الفرعية القانونية للفترة الربوفيسور فالدميري كوبال من اجلمهورية

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
 اللجنة حديثا تأييد اجلمعية العامة خلطة عمل اومن أهم نتائج املداوالت اليت أجرهت  - ١٥

برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف 
 اجلمعية إىل األمني العام أن ينفذ أنشطة لُبوطَ ٢٠٠٧لعام ) سبايدر(حاالت الطوارئ 

ودعما ألنشطة الربنامج، سامهت . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربنامج الواردة يف خطة العمل للفترة 
، وهي ) تقريبايورو ٨ ٠٠٠ ما يعادل( كورونا ٢٠٠ ٠٠٠اجلمهورية التشيكية مببلغ 

  .مستعدة ملواصلة تقدمي مثل هذه املسامهات يف املستقبل
أكتوبر /ك اجلمهورية التشيكية يف أسبوع الفضاء العاملي يف شهر تشرين األولوتشار  -١٦

ولدى البلد تاريخ عريق يف جمال . يف جمال التوعية العامةمن كل عام، وذلك يف إطار أنشطتها 
ا هيأ ظروفا مواتية للغاية لتعزيز وعي اجلمهور املراصد الفلكية والقبب السماوية االصطناعية، ّمم

وأول أسبوع عاملي للفضاء . لك فحسُب، بل أيضا بعلم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتماال بالف
. ٢٠٠٢شاركت فيه اجلمهورية التشيكية هو الذي نظمه مكتب الفضاء التشيكي يف عام 

 كيانا من مجيع أحناء البلد على تشجيع اجلمهور على املشاركة فيه ٢٥وعمل ما يزيد على 
ويف اآلونة األخرية، ينصّب التركيز على . من جانب الشبابعلى نطاق واسع، وخصوصا 

العروض اإليضاحية يف وسائل اإلعالم وعلى احملاضرات واملعارض، حسبما يتبّين يف التقارير 
وميكن االطالع على مزيد من . اخلاصة بذلك الصادرة عن الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء

  .(/http://www.worldspaceweek.org) على اإلنترنتالتفاصيل يف صفحة أسبوع الفضاء العاملي 
كما شاركت اجلمهورية التشيكية بنشاط يف برنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - ١٧

وإمجاال، تعاونت مثاين مؤسسات علمية وتعليمية بصورة غري رمسية من أجل . ٢٠٠٧لعام 
مزيد من التفاصيل يف صفحة السنة وميكن االطالع على  . وتعزيزهالدويلتنسيق هذا املسعى 

  .)/http://ihy2007.org (الدولية للفيزياء الشمسية على اإلنترنت
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  أملانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويسنوي  يف بداية كل سنة تقوميية تقرير ينشر  
. )اح أيضا نسخة إنكليزية من التقريروتت(. يتناول املسائل املالية واملسائل املتعلقة بالبحوث

 يف تشرين ٢٠٠٨وسيعتمد جملس شيوخ املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي تقرير عام 
من السنوات الثالث املاضية، كان التقرير السنوي للمركز سنة  كل ويف. ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 الفرعية العلمية والتقنية التابعة األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يوزع أثناء الدورات السنوية للجنة
ومن املزمع أن يتزامن توزيع تقرير عام . للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  .٢٠٠٩ جمددا مع انعقاد الدورة السنوية للجنة الفرعية يف عام ٢٠٠٩
    

  اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

    املشاركة يف برنامج حمطة الفضاء الدولية  
إن برنامج حمطة الفضاء الدولية هو أكرب برنامج على اإلطالق سعت اإلنسانية إىل   - ١

وسيساهم .  الفضاء اجلديدةميادينتنفيذه يف جمال التعاون العلمي والتكنولوجي الدويل يف 
  . اإلنسان استخدام الفضاء اخلارجي وحتسني نوعية حياةالتوسع يفهذا الربنامج يف 

ن تسعى حثيثا إىل النهوض بربنامج حمطة الفضاء الدولية بالتعاون وما برحت اليابا  - ٢
 اليابان يف هذا الربنامج يف تطوير وحدة اتوتتمثل مسامه. املشاركة فيهمع مجيع البلدان 

وجرى ربط .  لدعم تشغيل احملطةH-II النقل، ومركبة )"كبو"(االختبارات اليابانية 
ختبارات اليابانية احملمولة على منت املكوك الفضائي الوحدتني األوىل والثانية من وحدات اال

 واستخدام تشغيل، وبدأ ٢٠٠٨يونيه /مارس وحزيران/باحملطة الفضائية الدولية يف آذار
وعمل مالَّحان فضائيان يابانيان على منت . املنظومة الفضائية املأهولة اليابانية بتعاون دويل

طويلة إقامة أول فترة  ٢٠٠٩وسيشهد عام . ناصراحملطة الفضائية الدولية لتجميع هذه الع
وسيقوم أول مالح فضائي ياباين . مالح فضائي ياباين يف احملطة الفضائية الدوليةميضيها 

وسيتوىل عملية كثري من أنشطة االستخدام بيف احملطة الفضائية الدولية طويلة يقضي مدة 
الذي سيطلق املكشوف رات اليابانية وحدة االختبااإلعداد للتشغيل والتنشيط اخلاصة مبرفق 

من مركز  يف أول رحلة فضائية هلا H-IIمركبة النقل  إطالقومن املزمع . ٢٠٠٩يف عام 
  .٢٠٠٩تانيغاشيما الفضائي الياباين يف عام 
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    عداالستشعار عن ُب  
ففي ميدان رصد . ما فتئت اليابان تعّزز التعاون الدويل يف عدد من امليادين األخرى  - ٣
رض، على سبيل املثال، تتعاون اليابان تعاونا وثيقا مع منظمات ذات صلة بالفضاء من األ

ودأبت اليابان، بصفتها عضواً يف اللجنة التنفيذية . خالل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض
 والبيانات التابعة للفريق املختص برصد األرض، على تشجيع البنيانورئيساً مشاركاً للجنة 

طالع بدور قيادي يف اجلهود ضملنظومة العاملية لنظم رصد األرض، وتواصل اليابان االإنشاء ا
  .املبذولة من أجل إنشاء تلك املنظومة، وفقاً خلطة تنفيذها العشرية

    
    امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ  

دئ هو اجتماع يعقد سنويا امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلا  - ٤
وقد عقدت دورة امللتقى الرابعة . حتت رعاية حكومة اليابان بتعاون من شركاء دوليني

، وكان ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ٢١عشرة يف بانغالور باهلند، يف الفترة من 
قة ، وذلك من أجل تعزيز بلدان منط"تمكني البشرلتسخري الفضاء "موضوعها الرئيسي هو 

حتسني نوعية حياة سكاهنا من خالل تعزيز استعمال ابتغاء آسيا واحمليط اهلادئ ومتكينها 
  .النظم واألنشطة واخلدمات الفضائية

وشاركت يف تنظيم امللتقى الرابع عشر املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء، ووزارة التعليم   -٥
لوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان، وا

  . منظمات إقليمية ودولية٥ بلدا و١٩ مشاركا من ١٣٠اجلوي، واستقطب ما يزيد على 
 األربعة املعنيةألفرقة العاملة ا عروض ودارت مناقشات خالل جلسات وقدمت  - ٦
أرصاد األرض، وتطبيقات سواتل االتصاالت، والتعليم والتثقيف يف جمال الفضاء، ب

تخدام البيئة الفضائية، وكذلك خالل اجللسة العامة، مبا يف ذلك اجللسة االستثنائية واس
اخلاصة مبشروع رصد آسيا وخالل العرض اخلاص الذي قدمته املؤسسة اهلندية ألحباث 

واعتمد املشاركون باإلمجاع التوصيات املنبثقة عن . البشرتمكني لالفضاء عن تسخري الفضاء 
 إىل ٩ واتفقوا على عقد الدورة اخلامسة عشرة يف فييت نام يف الفقرة من امللتقى الرابع عشر

م والتكنولوجيا يف فييت نام و بالتعاون مع وزارة العل٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
تسخري الفضاء "وسيكون موضوع الدورة . لعلوم والتكنولوجيا لكادميية الفييتناميةاألو

  ".ألغراض التنمية املستدامة
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  تفياال    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ٢٠٠٩تعكف التفيا على إعداد برنامج وطين للبحوث الفضائية، وستوقع يف عام   - ١
  .اتفاق تعاون مع وكالة الفضاء األوروبية

وكلية وُتجري ثالث جامعات يف التفيا، هي جامعة التفيا وجامعة ريغا التقنية   - ٢
  .، حبوثا يف جمال الفضاء األكادمييةفينتسبيلس

النظام العاملي االستفادة من : هيامعة التفيا جبث معهد الفلك وحبجماالت وأهم   - ٣
 املالحة الساتلية ويف خمتلف املراكز اتالليزر يف خدمبالفائق الدقة للقياس الساتلي املنّسق 

 الضوئي الطيفي للنجوم والرصدالدولية لعلم األرض؛ وحتديد إحداثيات الكواكب الصغرى 
ألخري باستخدام كامريات ذات جهاز مقترن الشحنات وحتليل بارامترات من النوع ا

  .أجوائها
 الليزربلقياس لوالدائرة األوروبية أسترونت ومعهد الفلك عضو يف احتادي   - ٤
وهو مشارك يف دائرة اخلدمة الدولية لدوران . الليزربلقياس لالدائرة الدولية يف ، و)يوروالس(

 لشبكة الدائمة التابعة للجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويباألرض والنظم املرجعية، وا
كما أن . ، واخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحةالتابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا

وهناك عدة علماء من ، عضو وطين يف االحتاد الفلكي الدويل) من خالل جامعة التفيا(التفيا 
 واجلمعية الفلكية الدويلإىل عضوية االحتاد الفلكي تهم الفردية بصفمعهد الفلك ينتمون 

  .األوروبية
تكنولوجيتني ومرصد اجليودينامية األساسية التابع جلامعة التفيا عضو يف شبكتني   - ٥

الليزر وشبكة النظام العاملي لتحديد بلقياس لالشبكة العاملية للدائرة الدولية : مهافضائيتني 
ويسعى املرصد أيضا إىل االنضمام إىل . لجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويباملواقع التابعة ل

ويتلقى نظام التفيا لإلحداثيات اجليوديسية . عضوية خدمة النظام العاملي لتحديد املواقع
  .اليت حتتاجها التفياالبارامترات املتعلقة بدوران األرض والزمنية بانتظام مجيع 

اهلياكل التابع جلامعة ريغا التقنية يف مخسة مشاريع يف إطار ويشارك معهد املواد و  - ٦
حتقيق برنامج االحتاد األورويب اإلطاري السادس للبحوث والتطوير التكنولوجي، وهي 

) فريندكوبتر(التكامل التكنولوجي لدعم إنتاج طائرة مروحية لنقل الركاب تراعي البيئة 
سني استغالل املواد يف التصميم اآلمن هلياكل منخفضة التكلفة، وحتمتقدمة هياكل طائرات و

، والتقييم املتكامل ملتانة لسقوط الطائراتاحملاكاة الدقيقة باستخدام أسلوب الطائرات املركّبة 
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ويف . هياكل الطائرات، وحتفيز تكنولوجيا حبوث الفضاء اجلوي يف البلدان املرّشحة املنتسبة
ملعهد يف مشروع تعاون جهات االتصال الفضائية إطار الربنامج اإلطاري السابع، يشارك ا

مشروع تطوير بشأن من خالل تنظيم حلقة العمل الوطنية لتقدم خدمات مثلى الوطنية 
  .النقل الفضائي يف أوروبامرافق 

يف مشروعني يف األكادميية فينتسبيلس بكلية ويشارك مركز الفلك الراديوي الدويل   -٧
 ودائرة )راديونت (الربنامج األورويب لعلوم الفلك الراديوية: مهاإطار الربنامج اإلطاري السابع 

ويشارك املركز . اإللكتروين يف الوقت احلقيقيالتداخلي املديد القاعدة اإلنتاج السريع للقياس 
، قد يرسل إىل الفضاء )Venta-1 (١-أيضا يف مشروع إلنشاء أول ساتل التفي مصّغر، فينتا

املصّغر الساتل بناء  وليس .ن الساتل تقريبا حبجم حاسوب حممولوسيكو. ٢٠٠٩يف هناية عام 
  .إال جزءا من املشروع املزمع إجنازه على مدى السنوات الست املقبلة

، ظل خمترب البوليمريات يف املعهد احلكومي لكيمياء اخلشب يف ٢٠٠٥ومنذ عام   - ٨
ة اجلوية والدفاع والفضاء، لشركة األوروبية للمالحاالتفيا ينفذ اتفاقات تعاون ثنائية مع 

. ة الداخلية واخلارجية، يف جمال تطوير املواد والتكنولوجيات العازلة القرّي)أستريومإيادز (
تطوير مرحلة عليا قّرية للصاروخ املشاركة يف واهلدف املتوّخى حتقيقه على املدى القصري هو 

  .٥أريان 
ا تلك اليت يشارك فيها معهد يف هذا الصدد منهُيضطلع هبا وهناك أنشطة أخرى   - ٩

الليزر، بلقياس لتطوير نظم ساتلية و ،اجليوديسيا واملعلومات اجلغرافية التابع جلامعة التفيا
والعضوية يف النظام األورويب لتحديد املواقع، وتطوير قاعدة بيانات دائرة املعلومات 

  .عد األوروبيةاخلدمات عن ُبتوفري اجلغرافية، والعضوية يف مبادرة 
    

  تايلند    
  ]باإلنكليزية: األصل[

التعاون الدويل، وال سيما يف جمال رصد األرض، مع العديد جهود تشارك تايلند يف   - ١
من الدول مثل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني وفرنسا وفييت نام واهلند والواليات 

  .املتحدة األمريكية واليابان
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ود جهكما أن تايلند عضو نشط يف   - ٢

السلمية، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، والفريق املختص برصد األرض، والرابطة 
قليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، عد، وامللتقى اإلاآلسيوية لالستشعار عن ُب



 

 11 
 

A/AC.105/923  

 تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، ومركز
آسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واحتاد الشبكة 

  .املتقدمة آلسيا واحمليط اهلادئ
نظام (، أطلق أول ساتل تايلندي لرصد األرض ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ويف   - ٣

  ). ثيوس- رصد األرض التايلندي 
    

  تركيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

ساتل راسات يف عام الإطالق بشأن  مؤسسات دوليةتتواصل املفاوضات مع   - ١
وسيكون راسات أول ساتل تقوم بتصميمه وتطويره وبنائه إدارةُ الفضاء التابعة . ٢٠٠٩

  ).توبيتاك(جمللس تركيا للبحوث العلمية والتقنية 
، شرع جملس )٢٠٠٩- ٢٠٠٥(اث الفضاء واستنادا إىل الربنامج الوطين ألحب  - ٢

املاجستري  يف برنامج لتقدمي منح دراسية لطلبة ٢٠٠٨البحوث العلمية والتقنية يف عام 
يف جماالت حمددة من الدراسات الفضائية من أجل الوفاء باحتياجات البلد من والدكتوراه 

  .اخلرباء والباحثني
ت تركيا عضوا مؤسسا يف منظمة ويف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقها، أصبح  - ٣

وقد وضع مشروع القانون . ٢٠٠٦يونيه /التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ يف حزيران
  .املتعلق بالعضوية يف تلك املنظمة يف جدول أعمال الربملان التركي

وأصبح جملس البحوث العلمية والتقنية يف اآلونة األخرية عضوا ممثال لتركيا يف   - ٤
  .املختص برصد األرض، كما أعلن عن ذلك يف املوقع الرمسي للفريق على اإلنترنتالفريق 

وبناء على اقتراحات وكالة الفضاء اهلولندية، بدأت مفاوضات ثنائية من أجل   - ٥
  .التعاون بني جملس البحوث العلمية والتقنية ووكالة الفضاء اهلولندية

 العضوية الكاملة، بني جملس وقد بدأت املفاوضات، مبا يف ذلك بشأن موضوع  - ٦
  .البحوث العلمية والتقنية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

وأصبح اجمللس عضوا يف الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، وهي مؤسسة   - ٧
أوروبية مستقلة تعمل مع وكالة الفضاء األوروبية لتنظيم ودعم األنشطة الرامية إىل زيادة 

  .شأن الفضاءوعي اجلمهور ب
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ويف إطار خطة الدارسات الفضائية الوطنية اليت أعلن عنها خالل اجتماعات اجمللس   - ٨
األعلى للعلوم والتكنولوجيا، عرضت مشاريع وضعت يف جمال تكنولوجيات الفضاء مع 
شركاء دوليني مثل برناجمي االحتاد األورويب اإلطاريني السادس والسابع، ومنظمة البحوث 

يا التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي، والتعاون األورويب يف ميدان البحوث والتكنولوج
مثل ( ٢٠٠٨- ٢٠٠٦العلمية والتقنية، وستنجز دراسات املشاريع اليت بدأت يف الفترة 

الدراسات اليت يضطلع هبا جملس البحوث العلمية والتقنية ومنظمة التخطيط احلكومية 
  .)ت الدفاعيةواألمانة الفرعية املعنية بالصناعا

 اهلندسة قسموقد مت إجناز خمترب تصميم واختبار النظم الفضائية وبدأ تشغيله يف   - ٩
  .اجلوية والفضائية التابع جلامعة إسطنبول التقنية

وتشغِّل دائرة األرصاد اجلوية احلكومية التركية نظام االستقبال األرضي إلشارات   - ١٠
ع على وتعاجل البيانات الساتلية وتوّز. بأحوال الطقسسواتل األرصاد اجلوية يف إدارة التنبؤ 

  .خمتلف املستعملني
 من أجل تطوير معدات وبراجميات ٢٠٠٧واكتملت الدارسات اليت بدأت يف عام   - ١١

رحت مناقصة ويف هذا الصدد، طُ. نظم االستقبال األرضي إلشارات سواتل األرصاد اجلوية
 ودخل نظام احملطة األرضية املشترى فيما بعد X/Lوج القتناء نظام استقبال على النطاق املزد

) NOA( "نوا"وتستقبل البيانات حاليا من السواتل . ٢٠٠٨مرحلة التشغيل يف عام 
وسيكون النظام متوافقا يف . وتعاجل) Aqua( "أكوا"و) Terra( "تريا"و) MetOp( "ميتوب"و

وطنية يف املدار القطيب ومشروع املستقبل مع سواتل منظومة السواتل البيئية التشغيلية ال
  .الواليات املتحدة التحضريي هلذه املنظومة

أقسام هندسة املالحة الفضائية يف خمتلف اجلامعات األساتذة اجلامعيون يف ويواصل   - ١٢
التركية حبوثهم يف جمال الفضاء وعرضوا دراساهتم يف هذا امليدان يف اجتماعات وطنية 

  :ودولية، منها
ل دولية عن السواتل الصغرية والبعثات اجلديدة والتكنولوجيات حلقة عم  )أ(  

مها معهد املالحة الفضائية وتكنولوجيات الفضاء التابع ألكادميية القوات اجلوية اجلديدة نظّ
  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٧ إىل ٥التركية يف إسطنبول يف الفترة من 

اء من أجل التنمية حلقة عمل دولية عن تسخري الطاقة املستمدة من الفض  )ب(  
مها معهد املالحة الفضائية وتكنولوجيات الفضاء التابع ألكادميية القوات املستدامة، نظّ
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 إىل ٦ وعقدت يف إسطنبول يف الفترة من ،اجلوية التركية واجلامعة التقنية وجامعات أخرى
  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٨

والبيكوية، واملسائل املتعلقة حلقة دراسية عن السواتل الصغرى والنانوية   )ج(  
بتصميمها وتكنولوجيا استخدامها يف بعثات علمية، نظمها معهد املالحة الفضائية 
وتكنولوجيات الفضاء التابع ألكادميية القوات اجلوية التركية وعقدت يف إسطنبول يف الفترة 

  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ إىل ١٧من 
اء اجلوي الذي نظمته شركة تنمية وتشغيل منطقة مؤمتر إزمري العاملي للفض  )د(  

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣إجيه احلرة يف إزمري يومي 
    

  فييت نام    
  ]باإلنكليزية: األصل[

    مةمقّد  
ستراتيجية أحباث ا على ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤حكومة فييت نام يف وافقت   - ١

اليت أنشأت مبوجبها معهد تكنولوجيا الفضاء ، ٢٠٢٠تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا حىت عام 
 يف إطار األكادميية الفييتنامية للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠يف 

 لتتوىل إدارة الربامج ٢٠٠٨وسُتنشئ اللجنة الفييتنامية ألحباث الفضاء وتطبيقاهتا يف عام 
ال تطوير تكنولوجيا الفضاء الوطنية واإلشراف عليها وكذلك التعاون الدويل يف جم

  .وتطبيقاهتا
 األعمال ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف إطار تلك اإلستراتيجية، ستنجز فييت نام يف الفترة   - ٢

  :اهلامة التالية
، من خالل  وإمتامهإطار قانوين ألحباث تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتاوضع   )أ(  

  :القيام مبا يلي
تعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي دراسة القوانني واللوائح الدولية امل  ‘١‘  

  وأحباث الفضاء مبا يتماشى مع احترام السيادة الوطنية؛
 وحتديث اللوائح العامة لألجهزة احلكومية وفروعها يف جمال صوغ  ‘٢‘  

  أحباث تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛



 

14  
 

 A/AC.105/923

وإدارة وتطوير واستخدام الصور الساتلية صوغ لوائح لتخزين   ‘٣‘  
  شتقة منها، مثل اخلرائط وقواعد البيانات وغريها؛واملعلومات امل

املستقل الوطين ألحباث للربنامج  وإصدار لوائح أمنية صوغ  ‘٤‘  
  تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛

وحمطات للتشكيل الستخدامها يف أحباث معايري صوغ ونشر   ‘٥‘  
ي تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، بغية ضمان التوافق على الصعيدين احملل

  ؛والدويل
  :إقامة البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا الفضاء، من خالل  )ب(  
بناء حمطة االستقبال األرضية ومركز قاعدة بيانات الصور الساتلية   ‘١‘  

 واحلصول على تكنولوجيا السواتل الصغرية اخلاصة برصد ،ومعاجلتها
عاملي  وبناء نظام ساتلي ،األرض، وإطالق ساتل صغري من هذا النوع

  لتحديد املواقع؛
  استهالل مشروع إطالق ساتل االتصاالت فيناسات؛  ‘٢‘  
  إنشاء خمترب رئيسي وطين لتكنولوجيا الفضاء؛  ‘٣‘  
ستتوىل األكادميية ، حيث تشجيع البحوث يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء  )ج(  

الربنامج املستقل اإلشراف على استهالل يف هذا اإلطار الفييتنامية للعلوم والتكنولوجيا 
، هبدف تنفيذ املهام ٢٠٠٨الوطين ألحباث تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، الذي سيبدأ يف عام 

  :الرئيسية التالية
  إجراء حبوث بشأن حمطات االستقبال األرضية وبناؤها؛  ‘١‘  
  التعلُّم من تكنولوجيا السواتل الصغرية واحلصول على تلك التكنولوجيا؛  ‘٢‘  
، مثل تكنولوجيا الرصد البصري، فائقةام تطبيقات تقنية استخد  ‘٣‘  

وتكنولوجيا السواتل الرادارية، وتكنولوجيا نقل املعلومات الساتلية مبعدل 
  نقل عالٍ؛

  تطوير تكنولوجيا الفضاء؛لإجراء حبوث أساسية   ‘٤‘  
  دراسة أجهزة وبراجميات أرضية وصنعها؛  ‘٥‘  
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 يف جمال تكنولوجيا الفضاء حبلول السعي إىل بلوغ املستوى املتوسط  ‘٦‘  
  ؛٢٠١٠عام 

 إىل عام ٢٠٠٦يلزم يف الفترة من عام ؛ ترويج تطبيقات تكنولوجيا الفضاء   )د(  
االتصاالت، :  تعزيز تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف اجملاالت الرئيسية األربعة التالية٢٠١٠

وحبلول عام . قع بواسطة السواتلواألرصاد اجلوية املائية، واالستشعار عن بعد، وحتديد املوا
، جيب أن تستخدم هذه اجملاالت مجيعها تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف عملياهتا ٢٠١٠
  :، ال سيما يف امليادين التالية بفعالية كبريةالفنية

. الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية والبث اإلذاعي والتلفزي  ‘١‘  
الت من أجل االستفادة الكاملة من ستوسع فييت نام نطاق خدمات االتصا

التعلم والفحص الطيب وعقد إمكانيات تطوير من أجل الساتل فيناسات، و
  إىل البيوت؛املباشر عد واإلرسال التلفزي االجتماعات عن ُب

يلزم حتسني دقة التنبؤات . األرصاد اجلوية املائية واملوارد والبيئة  ‘٢‘  
ة واالهنياالت األرضية والكوارث بأعاصري التيفون والفيضانات املباغت

الطبيعية، وتقييم أثر تغري املناخ العاملي على فييت نام، واحلصول على 
املعلومات عن التذبذب يف مساحات األراضي اليت تستخدم دوريا، وبناء 

  .احملليةو املركزية اتقاعدة بيانات للخرائط الرقمية لتبادهلا مع احلكوم
من أجل دعم . اء املائية واستكشاف املواردالزراعة وتربية األحي  ‘٣‘  

التنبؤات باإلنتاج الوطين لألرز، والفيضانات، وحرائق الغابات، وحاالت 
اجلفاف، ستعمل فييت نام أيضا على مواصلة تطوير تطبيقات االستشعار 

توسع نطاق ختطيط تربية األحياء املائية وصيد األمساك قبالة س و،عدعن ُب
  .نقيب عن النفط واملياه اجلوفية، وغريهاالسواحل وأحباث الت

ال تكتفي فييت نام باالستفادة من . النقل والدفاع الوطين واألمن  ‘٤‘  
على نطاق قدرات الساتل فيناسات واستخدام تكنولوجيا حتديد املواقع 

من أجل املالحة الربية واجلوية والبحرية، بل تشجع أيضا املنظمات واسع 
مار يف التطبيقات واخلدمات اليت تستعمل تكنولوجيا االقتصادية على االستث
  .حتديد املواقع واملالحة

    
    األنشطة واإلجنازات  
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، اكتملت حمطة االستقبال األرضية الفييتنامية ودخلت ٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاين  -٣
) سبوت(وستوفر احملطة الصور الساتلية املستمدة من ساتل رصد األرض . مرحلة التشغيل

وهذا مشروع تعاوين بني . من أجل إدارة املوارد الطبيعية والبيئة) إنفيسات(ساتل البيئي وال
  .والفضاء ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف فييت نامللمالحة اجلوية والدفاع الشركة األوروبية 

 أبريل/نيسان ١٢وقد أطلق ساتل االتصاالت الفييتنامي األول فيناسات بنجاح يف   -٤
 شركة لوكهيد مارتني بالواليات املتحدة ووزارة الربيد بنيوهذا مشروع تعاوين . ٢٠٠٨

النقالة والبث التلفزيوين االتصال باهلواتف وسيوفر هذا الساتل خدمات . واالتصاالت الفييتنامية
  .٢٠١١وتعتزم الوزارة إطالق ساتل ثاٍن يف عام . عد يف فييت ناموالقياس عن ُب

على  أن تتعاون مع الشركة األوروبية للمالحة اجلوية والدفاع والفضاء وتعتزم فييت نام  -٥
 ١٥٠يزن حوايل ، (VNRED-Sat)،  فنردساتتطوير ساتل صغري لرصد األرضإجناز مشروع 

وسيبدأ املشروع عند توافر التمويل . أحباث البيئة وإدارة الكوارثشروع ملخيصص كيلوغراما، 
  .امليزانية

نامج املستقل الوطين ألحباث تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا للفترة وجيري تنفيذ الرب  - ٦
٢٠١٢-٢٠٠٨.  

ويتوخى . نام مشروع مركز الفضاء هوا الك بالتعاون مع اليابان وتعد فييت  - ٧
، إجراء حبوث يف جمال تكنولوجيا وعلوم الفضاء :املشروع حتقيق األهداف الرئيسية التالية

إجراء حبوث يف  واء حبوث يف جمال علوم الفضاء األساسية،إجرو ،تطبيق تكنولوجيا الفضاءو
مركز نقل  وإنشاء تقدمة ألغراض تطوير تكنولوجيا الفضاء،جمال تطبيق تكنولوجيا الفضاء امل

تعزيز مشاريع التعاون الدويل يف  وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية االقتصادية،
  .جمال تكنولوجيا وعلوم الفضاء

، وقع نائب رئيس وزراء فييت نام مشروعا لرصد ٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األولو  - ٨
، )CLS(السواتل بمجع املعلومات وحتديد املواقع مركز موارد فييت نام البحرية واملائية مع 

  .لوكالة الفضاء الفرنسية ومعهد البحوث الفرنسي الستكشاف احمليطاتالتابع 
لملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط وستعقد الدورة اخلامسة عشرة ل  -٩

. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٩اهلادئ يف هانوي ويف هالونغ بفييت نام، يف الفترة من 
 من هذا امللتقى هو زيادة وعي اهليئات والوزارات والفروع ذات الصلة بشأن الرئيسيواهلدف 

الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي ( اليابان تكنولوجيا الفضاء يف املنطقة، وال سيما يف
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وزارة العلوم (ويف فييت نام ) يةووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابان
  ).والتكنولوجيا، واألكادميية الفييتنامية للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد تكنولوجيا الفضاء

 للمديرين والعلماء فرصا أكرب للتعلم من زمالئهم وهذا امللتقى مهم ألنه يتيح  - ١٠
وخالل امللتقى، سيتبادل اخلرباء . الدوليني وتبادل اخلربات معهم يف جمال تكنولوجيا الفضاء

 ةالقضايا يف أربعة أفرقن يناقشوسن يف جمال تكنولوجيا الفضاء اخلربات ووالدوليون والفييتنامي
البيئة الفضائية، وتطبيقات سواتل االتصاالت، معنية برصد األرض، واستخدام (عاملة 

وستجرى خالل امللتقى مسابقة للصواريخ املعززة . )والتثقيف والتوعية يف جمال الفضاء
 لطلبة املدارس الثانوية تشمل طائفة متنوعة من الفئات املهمة مثل بالدفع اهليدروليكي
  .، وأمجل صاروخ مائي مزّود مبظلة اهلبوطاملسارات ومظالت

التعاون يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا مع تعزيز وتعتزم فييت نام مواصلة   - ١١
العديد من البلدان واملنظمات يف املنطقة، وكذلك على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك مع 
أستراليا، وبلجيكا، والشركة األوروبية للمالحة اجلوية والدفاع والفضاء، واملركز الوطين 

راسات الفضائية، ووكالة الفضاء األوروبية، والوكالة اليابانية الستكشاف الفرنسي للد
وقد وقّعت األكادميية . الفضاء اجلوي، وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

الفييتنامية للعلوم والتكنولوجيا مع الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي اتفاق تعاون 
، يشمل تكنولوجيا السواتل، وتطبيقات االستشعار عن والتنميةا الفضاء يف جمال تكنولوجي

  .، وكذلك بناء القدرات يف جماالت شىت)مشروع رصد آسيا(عد ُب
    
    موجز وتقييم وآفاق املستقبل  

 فإن ،زالت يف بداية تطورها يف فييت نام على الرغم من أن تكنولوجيا الفضاء ما  - ١٢
 أساس متني لتطوير تكنولوجيا الفضاء يف البلد، بدعم من فييت نام مصمِّمة على بناء

  .احلكومة واهليئات املسؤولة وكذلك من خالل التعاون الدويل
تطوير تكنولوجيا الفضاء يف فييت نام، يف لوقد اختذت بالفعل اخلطوات األوىل   - ١٣

ن الساتل الثابت ستخدم البيانات الساتلية املستمدة مت (األرصاد اجلوية املائية: جماالت مثل
بالنسبة لألرض املخصص لألرصاد اجلوية التابع لإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف 
، )اجلوي بالواليات املتحدة لزيادة دقة التنبؤ بالطقس وأعاصري التيفون والكوارث األخرى

لتلفزي د العديد من احملطات األرضية خلدمة البث اشّي(ويف جمال املعلومات واالتصاالت 
، ويف جمال )واالتصاالت، وكان احلدث األبرز هو مشروع إطالق الساتل فيناسات
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على الصور الساتلية املستمدة من الساتلني الندسات حصلت فييت نام (عد االستشعار عن ُب
  .املالحة باالستعانة بالسواتلو، )هاوسبوت لكامل إقليم

ملستقبل هي إجناز السياسة الوطنية واألهداف اليت تتوخى فييت نام حتقيقها يف ا  - ١٤
واإلطار القانوين لبحوث تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛ وزيادة الوعي العام والتدريب الفين 

؛ وتوسيع نطاق  وحتسني مرافقهاالبنية التحتية لتكنولوجيا الفضاءوإقامة يف هذا امليدان؛ 
 وتشجيع االستثمارات من ارد املالية؛املوامليزانية وغريها من وتعبئة أرصدة التعاون الدويل؛ 

  .خمتلف املصادر، مبا يف ذلك الشركات اخلاصة، يف هذا امليدان
وتويل فييت نام أيضا اهتماما كبريا إلتاحة املزيد من الفرص للشباب لدراسة علوم   - ١٥

  .وتكنولوجيا الفضاء وتشجيعهم على ذلك
يا الفضاء الفييتنامية يف املستقبل، وأن واألمل معقود على أن يستمر االرتقاء بتكنولوج  -١٦

تبلغ املستوى اإلقليمي العام للتطور، وأن ختدم التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد خدمة 
الدفاع واألمن إىل جانب املوارد وفعالة، مبا يؤدي إىل حتسني نوعية احلياة وإدارة البيئة 

  .الوطنيني
 


