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    مقّدمة  -أوال  
أوصت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   - ١

مانة دعوة الدول األغراض السلمية، يف تقرير دورهتا السادسة واألربعني، بأن تواصل األ
 من الوثيقة ١٦انظر الفقرة (األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية 

A/AC.105/933.(  
، دعا األمني العام احلكومات إىل ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ويف مذكّرة مؤّرخة   - ٢

اً إىل وقد أُعدت هذه املذكّرة استناد. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠تقدمي تقاريرها حبلول 
  .التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوة

    
       الواردة من الدول األعضاءالردود  -ثانيا  

  أرمينيا    
    ]بالروسية: األصل[

ُتجرى يف جامعة يريفان احلكومية حبوث لدراسة خصائص إشعاعات امليكروويف   
وقد فُحصت البيانات . ون وتطّورهاخللفية الكونية، والكتشاف البنية العامة لبدايات الك

الرصد املنطادي لإلشعاعات امليليمترية يف الفضاء الواقع خارج اجملّرات "املتلقّاة من جتربة 
 اليت جرت فوق القارة القطبية (BOOMERanG)" وخصائص ذلك الفضاء اجليوفيزيائية

اتل تابع لإلدارة س(اجلنوبية، ومسبار ولكنسون لدراسة تباين خواص إشعاعات امليكروويف 
فيما خيص أربعة نطاقات ترّددية باستخدام )) الناسا(الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

واسُتخدمت يف البداية إحصاءات . خوارزميات رياضية اسُتحدثت خّصيصاً هلذا الغرض
كوملوغوروف ومعايريه اخلاصة بالعمليات العشوائية لتحديد خصائص خرائط اإلشعاعات 

ة اليت هلا صلة مباشرة بالتقطّعات يف توزُّع املادة على نطاق واسع، مبا فيها اخلصائص املتبقّي
وخرائط كوملوغوروف تضاهي خرائط درجات . احملتملة للطاقة العامتة اليت اكُتشفت مؤخراً

وجتري هذه البحوث بالتعاون مع . احلرارة واالستقطاب اخلاصة باإلشعاعات املتبقّية الكونية
ومن الواليات املتحدة ) معهد النداو للفيزياء النظرية( من االحتاد الروسي اختصاصيني
وستكون للخوارزميات . ومن إيطاليا والربازيل) معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا(األمريكية 

الرياضية اليت اسُتحدثت يف هذا السياق أمهية خاصة يف حتليل البيانات املتوقّع ورودها من 
ويف إجراء )) اإليسا(من جانب وكالة الفضاء األوروبية (أُطلق مؤخراً  الذي Planckساتل 

  .حبوث بشأن سطح األرض وغالفها اجلوي باستخدام املركبات الفضائية
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    بيالروس    
      ]باإلنكليزية: األصل[

      أهداف ومهام األنشطة الفضائية املضطلع هبا يف إطار برنامج بيالروس الفضائي الوطين  
    مقّدمة    

ة اعتراف بأن تكنولوجيات الفضاء هي أداة هامة للتنمية وبأهنا ستزداد أمهية يف مث  
فاألنشطة . املستقبل، إذ سيكون هلا دور عظيم يف إحراز مزيد من التقّدم العلمي والتقين

البحثية الفضائية هي يف طليعة اإلجنازات العلمية والتقنية، إذ تسهم يف حل مشاكل عاملية 
كما أن البحوث الفضائية تؤّدي دوراً هاماً يف تطّور العلم والتكنولوجيا . ووطنية وإقليمية

واالقتصاد والثقافة، وتوفّر قدرات أمنية ودفاعية، وتعّزز تطّور تكنولوجيا املعلومات، 
ولن يتحّدد تطوُّر استكشاف الفضاء يف القرن احلادي والعشرين . وتساعد على رصد البيئة
تكنولوجية السابقة فحسب بل مبا ُيحرز من تقّدم يف كثري من ميادين باإلجنازات العلمية وال

  .العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد والسياسة العاملية
واملشاركة الفّعالة يف األنشطة الفضائية هلا دور هام يف حتديد السمعة السياسية ألي   

وحتليل . الدفاعيةدولة عصرية ومدى تطّورها االقتصادي والعلمي والتقين وقوة قدراهتا 
االجتاهات احلالية يف األنشطة الفضائية يبّين بوضوح أن بلدان العامل القائدة تبذل جهوداً 

ومثة بلدان شىت تضطلع بربامج حبثية فضائية ُتعترب ذات أولوية . كبريةً لزيادة قدراهتا الفضائية
  ا باستحداث برامج ويف هذا السياق، تقوم بيالروس أيض. يف سياساهتا العلمية والوطنية

  .حبثية فضائية
وقد كانت . وترجع خطوات التطّور األوىل يف هذا اجملال إىل ستينات القرن املاضي  

مشاركة بيالروس يف عدد من الربامج الفضائية الحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية 
  . بالفضاءالسابق واحداً من أهم احلوافز إلنشائها اجملمع العلمي والصناعي اخلاص

ويف اآلونة األحدث عهداً، أسهمت الربامج الفضائية املشتركة بني بيالروس   
) ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ (Cosmos-SGو) ٢٠٠٢- ١٩٩٩ (Cosmos-BRواالحتادي الروسي، مثل 

، إسهاماً كبرياً يف إعادة بناء وتطوير التعاون الفضائي )٢٠١١- ٢٠٠٨ (Cosmos-NTو
  .وس واالحتاد الروسيضمن إطار االحتاد القائم بني بيالر

وجتدر اإلشارة إىل الربنامج احلايل ملنظومة بيالروس الفضائية اخلاصة باستشعار   
   املؤّرخ ٢٧٨األرض عن بعد، الذي جيري تنفيذه مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
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الربنامج الوطين (، وكذلك إىل إنشاء الربنامج الفضائي الوطين ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤
  ).٢٠١٢- ٢٠٠٨ضائية واستغالل الفضاء يف األغراض السلمية للفترة للبحوث الف

    
    أمهية التطوير    

أفضى االعتراف باألمهية االجتماعية والسياسية لألنشطة الفضائية وبدورها اهلام يف   
إذ إن عدداً من األمور اهلامة، مثل . السياسة احلكومية إىل إنشاء الربنامج الفضائي الوطين

 واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وحتسني األحوال اإليكولوجية يف املناطق األمن البشري
اليت تشهد تأثريات بشرية فاعلة يف البيئة، ميكن أن تعالَج على حنو أجنع باستخدام 

  .التكنولوجيات واألنظمة الفضائية
 بني وُتستحدث األنشطة الفضائية يف بيالروس بالتعاون والتنسيق ما بني الفروع وما  
وهذا يتيح لنا إجياد حلول ناجعة للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية . الوكاالت

والصناعية والقانونية والعلمية وغريها من املشاكل من خالل التنسيق بني اجلهات املنفّذة 
  ومن اجلدير بالذكر أن تنفيذ الربنامج الفضائي . وكذلك تنسيق املوارد واُألطر الزمنية

 ينطوي على دعم مايل من الدولة فحسب، بل وعلى تشجيع أنواع أخرى من ال
ومن املهم أيضا االعتراف بأن تنفيذ الربنامج الوطين يتطلّب جهوداً ممركزةً . االستثمارات

  .ومنّسقةً من جانب خمتلف فروع االقتصاد اخلاضعة إلشراف الدولة وسيطرهتا
طين هي تطوير قدرات بيالورس العلمية والغاية الرئيسية للربنامج الفضائي الو  

والتكنولوجية واستغالهلا استغالالً فّعاالً، بغية توفري حلول فضائية للمسائل االجتماعية 
  .واالقتصادية، وخصوصاً يف جمال األمن البشري والعلوم والتعليم

  :واألهداف الرئيسية للربنامج هي  
، وتكنولوجيات رائدة صنع مركبات فضائية الستشعار األرض عن بعد  )أ(  

  إلنشاء مرافق فضائية؛
إقامة البىن التحتية األساسية إلدارة املعلومات الفضائية وللتحكّم يف   )ب(  

  املركبات الفضائية؛
استحداث تكنولوجيات ونظم معلوماتية وفضائية واستخدامها يف خمتلف   )ج(  

  ميادين األنشطة االجتماعية واالقتصادية؛
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مية وتنفيذ برامج علمية وهندسية الستحداث ما تتطلّبه إجراء حبوث عل  )د(  
  املعدات الفضائية من عناصر أساسية ونظم وتكنولوجيات رائدة؛

إعداد برامج تدريب أساسي ومتقّدم للموظفني املشاركني يف األنشطة   )هـ(  
  .الفضائية، وصوغ سياسة حكومية يف ميدان األنشطة الفضائية

    
    مراحل التنفيذ وهيكله    

- ٢٠٠٨ُخطِّطت املرحلة األوىل من تنفيذ الربنامج الفضائي الوطين لتغطّي الفترة   
وقد ِصيغَ الربنامج على حنو يراعي أحوال البلد االقتصادية يف ذلك الوقت، ولكن . ٢٠١٢

وحيّدد الربنامج الفضائي . ٢٠٢٠ُيرتأى اآلن أنه ميكن متديد األنشطة املخططة حىت عام 
  :ألنشطة الرئيسية التاليةالوطين األهداف وا

  صنع مركبات فضائية رائدة؛  )أ(  
تشييد املرافق األرضية إلدارة املعلومات الفضائية وللتحكّم يف املركبات   )ب(  
  الفضائية؛
  استحداث تكنولوجيات خاصة باملعلومات الفضائية؛  )ج(  
  استحداث نظم للمالحة الساتلية؛  )د(  
  ئية من عناصر أساسية وتكنولوجيات رائدة؛توفري ما يلزم للمعدات الفضا  )ه(  
  تدريب املوظفني؛  )و(  
  .توفري الدعم التنظيمي واللوجسيت  )ز(  
ويستند نظام الربنامج الفضائي الوطين إىل شّتى الربامج الفرعية اخلاصة اخلاضعة إلشراف   

 واملشاريع العلمية اهليئات احلكومية املختلفة وأكادميية العلوم الوطنية يف بيالروس، وإىل الربامج
  .والتقنية املشتركة اليت يضطلع هبا االحتاد القائم بني دوليت بيالروس واالحتاد الروسي

، جيري )٢٠١٢-٢٠٠٨(ويف املرحلة األوىل من تنفيذ الربنامج الفضائي الوطين   
  : برناجماً فرعياً، هي١١تنفيذ 

ألسس العلمية استحداث ا: "برنامج اجملمع احلكومي للبحوث العلمية  )أ(  
والتكنولوجيات ومعدات أجهزة القياس الرائدة إلجراء دراسات فضائية معقّدة والستخدام 

  ؛)الزبون احلكومي هو أكادميية العلوم الوطنية (٢٠١٢- ٢٠١٠، "املعلومات الفضائية
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، "النظم والتكنولوجيات الفضائية: "الربنامج احلكومي للعلوم والتكنولوجيا  )ب(  
  ؛)لزبون احلكومي هو أكادميية العلوم الوطنيةا (٢٠١٢-٢٠١٠

إنشاء املنظومة الفضائية البيالروسية الستشعار األرض : "الربنامج الفرعي  )ج(  
  ؛)الزبون احلكومي هو أكادميية العلوم الوطنية (٢٠١٢- ٢٠٠٨، "عن بعد
 ٢٠١٠- ٢٠٠٨، "املركبات الفضائية البيالروسية الرائدة: "الربنامج الفرعي  )د(  

  ؛)لزبون احلكومي هو اللجنة احلكومية للصناعات العسكريةا(
املائية ورصد - الرصد اإليكولوجي واألرصاد اجلوية: "الربنامج الفرعي  )هـ(  

الزبون احلكومي هو وزارة  (٢٠١٢- ٢٠٠٩، "وتقييم االستخدام الفّعال للموارد الطبيعية
  ؛)املوارد الطبيعية ومحاية البيئة

استخدام املعلومات الفضائية يف املسح اجليوديسي ورسم  ":الربنامج الفرعي  )و(  
  ؛)الزبون احلكومي هو جلنة املمتلكات احلكومية (٢٠١٠- ٢٠٠٩، "اخلرائط

رصد الطوارئ الطبيعية والطوارئ التقنية املنشأ باستخدام : "الربنامج الفرعي  )ز(  
  ؛)رئالزبون احلكومي هو وزارة الطوا (٢٠١٢- ٢٠٠٩، "املعلومات الفضائية

تقييم الظروف الفعلية للمناطق الزراعية باستخدام نظم : "الربنامج الفرعي  )ح(  
  ؛)الزبون احلكومي هو وزارة الزراعة واألغذية (٢٠١٢- ٢٠٠٩، "املعلومات الفضائية

، "إنشاء نظام احترايف للتوعية بشؤون الفضاء اجلوي: "الربنامج الفرعي  )ط(  
  ؛)ارة التعليمالزبون احلكومي هو وز (٢٠١٢-٢٠٠٩

تنظيم شبكة دعم أمان التكنولوجيات الفضائية اخلاصة : "الربنامج الفرعي  )ي(  
الزبون احلكومي هو مركز التحليل العمليايت التابع ملكتب  (٢٠١١-٢٠٠٩، "باملعلومات

  ؛)رئيس اجلمهورية
- ٢٠٠٩، "استخدام املعلومات الفضائية لصاحل احلراجة: "الربنامج الفرعي  )ك(  
  ).الزبون احلكومي هو وزارة احلراجة (٢٠١٢

وجيري حاليا تنفيذ الربنامج العلمي والتقين املشترك بني بيالروس واالحتاد الروسي   
إرساء األسس والتكنولوجيات الالزمة الستحداث "، واملسّمى ٢٠١١- ٢٠٠٨للفترة 

" فواستخدام أدوات مدارية وأرضية من أجل إنشاء منظومة فضائية متعّددة الوظائ
(Cosmos-NT) الزبون احلكومي من اجلانب (، ضمن إطار الربنامج الفضائي الوطين

  ).البيالروسي هو أكادميية العلوم الوطنية
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  :، ُيعتزم القيام مبا يليCosmos-NTويف سياق تنفيذ برنامج   
استغالل اجملاالت العلمية والتقنية املشتركة بني بيالروس واالحتاد الروسي   )أ(  

  وغ برامج علمية خاصة باملسائل الفضائية؛من أجل ص
إقامة تعاون مستدام بني مؤسسات بيالروس واالحتاد الروسي من أجل   )ب(  

  إنشاء مرافق وتكنولوجيات فضائية تكون قادرة على املنافسة يف السوق العاملية؛
استحداث واستخدام طرائق وتكنولوجيات وأجهزة وبراجميات حاسوبية   )ج(  

فّره املؤسسات املعنية بالشؤون الفضائية من معلومات فضائية ومنتجات لترويج ما تو
  وخدمات علمية وتقنية يف السوق العاملية؛

استخدام التكنولوجيات الفضائية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد   )د(  
  .يف بيالروس واالحتاد الروسي

ي الوطين املؤسسات واملنشآت وتضم اجلهات املشاركة الرئيسية يف الربنامج الفضائ  
العلمية والتكنولوجية التابعة ألكادميية العلوم الوطنية ومؤسسات التعليم العايل واملؤسسات 
العلمية التابعة لوزارة التعليم واملنشآت املعنية بالتصميم واإلنتاج التكنولوجي التابعة للجنة 

وارد الطبيعية ومحاية البيئة وجلنة احلكومية للصناعات العسكرية ووزارة الصناعة ووزارة امل
 FGUP NPP VNIIEMوتشارك منشأة . املمتلكات احلكومية ووزارة الطوارئ ووزارة احلراجة

تطوير النظم الفضائية البيالروسية الستشعار األرض "الروسية يف تنفيذ الربنامج الفرعي املعنون 
مكسيموف . أ.معهد أ: ة التالية املنشآت الروسيCosmos-NTعن بعد، كما تشارك يف برنامج 
، وشركة جتميع اإلنتاج العلمي لألجهزة FGUUP NPP BNIIPلبحوث النظم الفضائية ومنشأة 

الفضائية، وكذلك عدد من املنشآت واملؤسسات الريادية األخرى التابعة للفرع املعين 
  .بالصواريخ والفضاء يف احلكومة الروسية

ة البيالروسية مهام التنسيق بني الزبائن احلكوميني للربنامج وتتولّى أكادميية العلوم الوطني  
الفضائي الوطين؛ يف حني يتولّى املعهد املوّحد املعين باملشاكل املعلوماتية التابع ألكادميية العلوم 

  .الوطنية مهام اجلهة التنفيذية املسؤولة عن الدعم العلمي والتنظيمي لذلك الربنامج
يذ والتفاعل بني الوزارات واهليئات واملؤسسات ذات الصلة، وتعزيزاً لنجاعة التنف  

أُقّرت قواعد ولوائح خاصة وأُنشئ اجمللس التنسيقي املشترك بني الوكاالت املعين بشؤون 
  .الربنامج الفضائي الوطين
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    النتائج املتوقّعة الرئيسية    
وطين أن ييّسر من شأن تنفيذ الربامج الفرعية املندرجة ضمن الربنامج الفضائي ال  

ويف املرحلة األوىل . التقّدم العلمي والتقين وأن حيّسن القدرة التنافسية القتصاد بيالروس
  :لتنفيذ الربنامج، ُيتوقَّع إجناز النواتج التالية

  صنع واستخدام مركبة فضائية بيالروسية الستشعار األرض عن بعد؛  )أ(  
  دات؛بناء مرافق حتكُّم أرضية وجتهيزها باملع  )ب(  
إنشاء أرشيف للصور الفضائية الرقمية لدى املشغِّل الوطين للمنظومة   )ج(  

  الفضائية البيالروسية اخلاصة باالستشعار عن بعد؛
استحداث أجهزة عالية االستبانة خاصة باملركبة الفضائية البيالروسية   )د(  

  الستشعار األرض عن بعد؛
م فضائية متقّدمة يف خمتلف مواصلة تطوير واستخدام تكنولوجيات ونظ  )هـ(  

  فروع االقتصاد الوطين؛
  إنشاء نظام قاعدي لتدريس علوم الفضاء اجلوي على مستوى احترايف؛  )و(  
مشاركة بيالروس يف املؤسسات الدولية واالتفاقات الدولية املعنية باألنشطة   )ز(  
  .الفضائية
القائم بني بيالروس ، التابع لالحتاد Cosmos-NTوسوف ُتستحَدث يف إطار برنامج   

واالحتاد الروسي، سواتل صغرى جتريبية ومنصات موّحدة للسواتل الصغرى وكذلك 
ومن شأن هذه التطّورات . التكنولوجيا الالزمة إلدارة املعلومات الفضائية وللتحكّم األرضي

  .أن تيّسر حصول عامة الناس على معلومات فضائية جيدة النوعية بتكلفة زهيدة نسبياً
 كأسس علمية وتقنية لبناء Cosmos-NTوف ُتستخَدم نتائج تنفيذ برنامج وس  

مركبات فضائية بيالروسية جديدة، ويف إنشاء جزء أرضي للمنظومة الفضائية البيالروسية 
  .الستشعار األرض عن بعد

    
    اخلالصة    

إن تطوير األنشطة الفضائية املندرجة ضمن الربنامج الفضائي الوطين يتطابق مع   
هتمامات حكومة بيالروس ويتوافق مع االجتاه العصري املتمثّل يف الدعم احلكومي للبحوث ا
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وقد طُوِّر الربنامج ضمن حدود قدرات اقتصاد بيالروس، مع مراعاة إمكانية . الفضائية
  .اجتذاب أموال من امليزانية ومن خارجها

 جديد يستهدف تنمية ويف إطار الربنامج الفضائي الوطين، ُيفتَرض إنشاء فرع فضائي  
  .اقتصاد بيالروس الوطين وخدمة فضائية تستهدف تلبية االحتياجات االجتماعية واحلكومية

ومن شأن تنفيذ الربنامج الفضائي الوطين أن يتيح تطويراً منهجياً للمنظومة الفضائية   
ي جديد البيالروسية الستشعار األرض عن بعد، إذ يأخذ بعني االعتبار إطالق ساتل بيالروس
وهذا . لالستشعار عن بعد من أجل زيادة عدد زبائن املعلومات الفضائية داخل البلد وخارجه

يتيح لبيالروس فرصة املشاركة يف إنشاء جمموعات سواتل فضائية تتيح بدورها فرصاً لالنضمام 
  .إىل البلدان اليت تشارك يف املشروع اخلاص بإنشاء نظام دويل لرصد الفضاء اجلوي

    
    ملانياأ    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  

يف بداية كل سنة تقوميية، ُينشر تقرير مايل وحبثي سنوي للمركز األملاين لشؤون   
وتتاح أيضا نسخة من ذلك التقرير باللغة ) (وكالة الفضاء األملانية(الفضاء اجلوي 

نوي لوكالة وقد درجت العادة يف السنوات السابقة على أن يوزَّع التقرير الس). اإلنكليزية
الفضاء األملانية أثناء الدورة السنوية للجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام 

 ٢٠٠٩وُيعتزم مرة أخرى توزيع التقرير السنوي لعام . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  .٢٠١٠بالتزامن مع انعقاد الدورة السنوية للجنة الفرعية يف عام 

    
    ياإيطال    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  

    ٢٠٠٩األنشطة الفضائية يف عام   
كان إنريكو ساجيسي قد َعِمل مفّوضاً لوكالة الفضاء اإليطالية ملدة سنة واحدة،   

وتقوم هذه .  رئيساً لتلك الوكالة٢٠٠٩يوليه / متوز٣وقد عّينته احلكومة اإليطالية يف 
امج وطنية ومن خالل تعاون فضائي دويل الوكالة بتشجيع األنشطة الفضائية من خالل بر

، ٢٠٠٩وأثناء عام . على الصعيدين الثنائي واملتعّدد األطراف يف أوروبا وخمتلف أحناء العامل
  ويف . استهلّت الوكالة عالقات تعاون جديدة وكثّفت عالقات التعاون القائمة حالياً
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اد الدويل للمالحة الفضائية، ، انتخبت اجلمعية العامة لالحت٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦
اليت ُعقدت يف داجييون، مجهورية كوريا، باإلمجاع مدينة نابويل لكي تستضيف املؤمتر الدويل 

  .٢٠١٢للمالحة الفضائية الثالث والستني يف عام 
 األعضاء يف ٢٩أكتوبر مندوبون من الدول الـ/ تشرين األول٢٣والتقى يف براغ يف   

ومن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب لعقد املؤمتر الدويل ) اإليسا (وكالة الفضاء األوروبية
وكان اهلدف . املشترك بني االحتاد األورويب واإليسا بشأن استكشاف اإلنسان للفضاء

الرئيسي لذلك االجتماع هو إعداد خارطة طريق تفضي إىل حتديد رؤية مشتركة وختطيط 
د شاركت إيطاليا، بصفتها رئيسة اإليسا، وق. استراتيجي مشترك الستكشاف الفضاء

  .مشاركة نشطة يف ذلك املؤمتر ويف التحضري له
 عرض وجيز للمشاريع التعاونية والربامج ٢٠٠٩ويرد يف امللّخص التايل لتقرير عام   

  .الوطنية املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  وتوشك وكالة الفضاء . صد األرضتويل إيطاليا اهتماماً خاصاً لربامج ر  

  ) مدين وعسكري(على االنتهاء من نشر تشكيلة متطّورة ذات استخدام مزدوج اإليطالية 
تشكيلة السواتل الصغرية لرصد حوض البحر املتوسط (تضم أربعة سواتل لرصد األرض 

(COSMO-SkyMed)(،خمّصصة حلماية املوارد الطبيعية وإدارة الكوارث .  
 الثالث COSMO-SkyMed، أُطلق ساتل ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش٢٤ويف   

وأُرجئ إطالق الساتل الرابع . بنجاح من قاعدة فاندنربغ يف كاليفورنيا، الواليات املتحدة
 جيري COSMO-SkyMedومثة جيل ثان من سواتل . ٢٠١٠إىل الربع األخري من عام 

  .التخطيط له بالفعل
الفرنسية املزدوجة، - زءاً من املنظومة اإليطالية جCOSMO-SkyMedومتثِّل سواتل   
  .(SIASGE)األرجنتينية إلدارة الطوارئ - ، ومن منظومة السواتل اإليطاليةOrfeoاملسّماة 
 األوَّالن صوراً لكوارث طبيعية مثل حتطُّم ناقلة COSMO-SkyMedوقد وفَّر ساتال   

 بنغالديش، واالهنيال األرضي يف  يف البحر األسود، واإلعصار يفVolganeftالنفط الروسية 
بولتسانو، والفيضانات يف ميامنار وهاييت، والزلزال يف الصني، وعّدة طوارئ أخرى وقعت 

وقد اسُتخدم هذان الساتالن عملياتياً ألول مرة من جانب اهليئة الوطنية . ٢٠٠٩أثناء عام 
ن إتنا والفيضانات يف منطقيت حلماية املدنيني أثناء حوادث شهدهتا إيطاليا، مثل انفجار بركا

 العنصر COSMO-SkyMedكما ميثّل برنامج . أبروتسو- بيمونيت وسردينيا وزلزال الكيال
احملوري يف برنامج وكالة الفضاء اإليطالية املتعلق بتطبيقات رصد األرض واملخّصص لفهم 
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للكوارث الطبيعية وإثبات الكيفية اليت ميكن هبا استخدام بيانات الرصد الفضائي يف التصّدي 
املخاطر اهليدروجيولوجية واملخاطر اجليوفيزيائية واملخاطر املرتبطة (والكوارث البشرية املنشأ 

ويتمثّل هدف هذا الربنامج يف إدماج الوظائف اجلديدة، ). باحلرائق والطفح النفطي والتلّوث
مؤسسيني مثل هيئة استناداً إىل بيانات رصد األرض، يف نظم دعم القرارات لدى مستعملني 

ومتثّل هذه املشاريع أيضا مسامهة إيطاليا . محاية املدنيني واهليئة املعنية بالبيئة والسلطات احمللية
 ويف املنظومة العاملية لنظم رصد (GMES)يف برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية 

  .(GEOSS)األرض 
اد احلمولة النافعة للمسبار الصويت وقد انتهت وكالة الفضاء اإليطالية من إعد  

وهذا املسبار خمّصص جلمع معلومات هامة عن درجات . االحتجايب لدراسة الغالف اجلوي
. احلرارة والضغط والرطوبة يف الغالف اجلوي، مما يساعد على دراسة التغّير املناخي ورصده

سبتمرب /لق بنجاح يف أيلول، الذي أُطOceansat-2وقد ُركِّب املسبار على منت الساتل اهلندي 
  .٢٠١٠، املزمع إطالقه يف عام SAC-Dكما سُيركَّب على منت الساتل األرجنتيين . ٢٠٠٩

، ُوضع الساتل األورويب الستكشاف حركة مياه احمليطات ٢٠٠٩مارس / آذار١٧ويف   
ة وقد أكمل هذا الساتل مرحل.  يف مداره(GOCE)حتت تأثري اجلاذبية ويف حالة االستقرار 

وهو . أكتوبر اختبارات التحليق/اإلعداد للتشغيل واملعايرة يف املدار، واجتاز يف تشرين األول
ساتل ذو طابع ابتكاري راق من الناحية التكنولوجية يؤكّد مستوى التمّيز املطلق الذي بلغته 

  .صناعة الفضاء اجلوي اإليطالية، اليت كانت هي املقاول الرئيسي يف صنع ذلك الساتل
، استضافت إيطاليا يف مدينة ستريزا الندوة الدولية الثالثة ٢٠٠٩مايو /يف أيارو  

  .والثالثني بشأن استشعار البيئة عن بعد
ويف ميدان استكشاف املنظومة الشمسية، تقوم إيطاليا بدور هام يف استكشاف   

ووكالة  املشتركة بني الناسا واإليسا Cassini-Huygensكوكب ُزحل وأقماره بواسطة بعثة 
وقامت وكالة . الفضاء اإليطالية، ويف استكشاف كوكب املّريخ بالتعاون مع الناسا واإليسا

الفضاء اإليطالية على وجه اخلصوص باستحداث الرادار املتقّدم لسرب الطبقة حتت السطحية 
، Mars Express احملمول على منت الساتل (MARSIS)والغالف األيوين يف كوكب املّريخ 

   احملمول على منت ساتل استطالع املّريخ (SHARAD) األعماق الضحلة ورادار
(Mars Reconnaissance Orbiter) التابع للناسا، الذي يهدف إىل البحث عن ماء سائل وجليد ،

  .حتت سطح املّريخ
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وقد . ، واصل هذان النظامان الراداريان إرسال معلومات هامة جدا٢٠٠٩ًوأثناء عام   
 العلماء من قياس التنضُّد الطبقي SHARAD البياناتية الرادارية اليت وفّرها مكَّنت املخططات

كما انتهت وكالة الفضاء اإليطالية من استحداث نظام معلومات . لصفيحة اجلليد القطيب
جغرافية خاص باملّريخ، كما اسُتحدث نظام املعلومات اخلاص بعلوم جيولوجيا الكواكب 

(PAGIS)وقد أنتج نظام . ب األخرى لدراسة سطوح الكواكPAGIS أول خريطة جيولوجية 
عالية االستبانة لكوكب املّريخ ضمن إطار سلسلة خرائط الكوكب اليت تعّدها وكالة الفضاء 

كما تقوم الوكالة حالياً بنشر مرفق اختباري يف بيئة نظرية للمّريخ، تقع يف الصحراء . اإليطالية
  . أجهزة وإنزال عناصر أو أفرقة عمليات تدريبيةوسوف يتسّنى هناك اختبار. املغربية

  ، احملمول على منت الساتل (PFS)ويقوم مطياف فورييه لدراسة الكواكب   
Mars Expressبرسم خرائط لتوافر خبار املاء وامليثان يف الغالف اجلوي للمّريخ ،.  

يف دراسة وتؤّدي األجهزة اليت استحدثتها وكالة الفضاء اإليطالية دوراً أساسياً   
ففي . األجسام البدائية، مثل النيازك والكويكبات، على منت السواتل املنتقلة صوب مقاصدها

هذه السنة، رصدت األجهزة احملمولة على منت مركبة روزيتا الفضائية التابعة لإليسا، وهي يف 
قرب منه  أثناء حتليقها بالSteins، الكويكب 67P/Chruyumov-Gerasimenkoطريقها إىل النيزك 

 الواسعة الزاوية، املصنوعة يف إيطاليا، أول Osirisكما أنتجت الكامريا . سبتمرب/ أيلول٥يف 
التابعة للناسا " ديسكفري" ملركبة Dawnويف هذه األثناء، تواصل بعثة . صور لذلك الكويكب

ستخدام  حاملةً معها املطياف اإليطايل لرسم اخلرائط باCeres وVestaطريقها إىل الكويكبني 
  .األشعة املرئية واألشعة دون احلمراء

فثمة نظام جديد . وتقوم إيطاليا أيضا باستحداث تكنولوجيات مديدة األطياف  
 وال يزال يف مرحلة ما قبل التشغيل، يستخدم أجهزة Prismaلرصد األرض، ُيدعى 

وهذه . انةكهروبصرية جتمع بني مشعار مديد األطياف وكامريا بانكروماتية متوسطة االستب
  .املعدات تساعد راصدي الفضاء على حتديد التركيبة الكيميائية لألجسام

ومتثّل احلمالت التجريبية اليت ُيضطلع هبا بواسطة املناطيد الستراتوسفريية جزءاً هاماً   
إذ إن عمليات اختبار ومعايرة األجهزة اليت يعتزم استخدامها يف : من أنشطة إيطاليا الفضائية

ويف . رى بواسطة حتليقات متوسطة وطويلة األمد داخل الغالف اجلوي لألرضالفضاء جت
، أُطلق الرادار السابر بنجاح، ومحلت تلك البعثة معها نظاماً رادارياً ٢٠٠٩أواخر ربيع 
 لكي يتقّصى املنطقتني القطبيتني ومنطقة القارة املتجّمدة اجلنوبية من SHARADمشاهباً لنظام 

ل عليه من بيانات رادارية على سطح املّريخ ومن ثالث جتارب حممولة أجل معايرة ما ُحص
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وقد عانت التجربة الرئيسية من مشكلة كربى، أما التجارب . على ظهر بعثات أخرى
  .الثالث األخرى فيجري حتليل البيانات املستمّدة منها

 الساتل ٢٠٠٧بريل أ/ويف ميدان الفيزياء الفلكية للجسيمات العالية الطاقة، أُطلق يف نيسان 
 Astrorivelatore Gamma a“اإليطايل للدراسات الفلكية بواسطة أشعة غاما، املسّمى 

Immagini Leggero” (AGILE) . والغرض اجلوهري هلذه البعثة هو استحداث جيل جديد من
ويف عام . املكاشيف الغاماوية ُيستخدم يف إجراء جتارب يف جمال فيزياء اجلسيمات األولية

 واحداً من أقوى األحداث الكونية، كانت الدراسات النظرية AGILE، التقط الساتل ٢٠٠٩
َترتقُبه منذ عّدة عقود ولكنه مل ُيرصد من قَبل، وهو انبعاث أشعة غاماوية من الرياح 
االرتطامية يف منظومة جنمية مزدوجة، نتيجة للكتل الغازية الضخمة لنجمني يدور كل منهما 

 أيضا، ُمدِّد أمد تلك البعثة سنتني أخريني فوق عمرها ٢٠٠٩عام ويف . حول اآلخر
  .العمليايت األويل، البالغ سنتني

" املطياف املغنطيسي العامل بأشعة ألفا"وتشارك إيطاليا يف املشروع الدويل املسّمى   
(Alpha Magnetic Spectrometer) وهو عبارة عن جتربة تتعلق بفيزياء اجلسيمات العالية ،

وسيكون املالّح . ٢٠١٠اقة يف الفضاء، سُتركَّب على منت احملطة الفضائية الدولية يف عام الط
الفضائي اإليطايل روبريتو فيتوري واحداً من أفراد البعثة املكّوكية اليت ستتقّصى تركيبة 
األشعة الكونية وتقوم بأكثر عمليات البحث حساسية حىت اآلن عن وجود ُنوى مبيدة 

  .نشأ املادة العامتةللمادة وعن م
ويف ميدان دراسة الكون والفيزياء األساسية، تشارك األوساط العلمية اإليطالية يف   

مايو /، التابعني لإليسا واللذين اسُتهال يف أيار(Planck) وبالنك (Herschel)برناجمي هريشل 
من وسوف يدرس برنامج بالنك إشعاعات امليكروويف اخللفية الكونية، بدرجة . ٢٠٠٩

الدقة مل يتسنَّ بلوغها من قبل، من أجل اختبار النظريات املتعلقة ببدايات الكون ومبنشأ البىن 
أما برنامج هريشل فسوف يدرس عمليات تطّور اجملّرات واألجزاء الداخلية من . الكونية

ياس وتقوم وكالة الفضاء اإليطالية بتمويل وإدارة عملية تطوير أداة الق. مناطق تكوُّن النجوم
 املنخفضة الترّدد، واملسامهة اإليطالية يف أدوات القياس العالية الترّدد اخلاصة PI-shipاإليطالية 

بربنامج بالنك ويف أجهزة أدوات القياس ومراكز التحكّم يف تلك األدوات اخلاصة بربنامج 
  .ولة على متنهاوتؤكّد النتائج األوىل هلاتني البعثتني متيُّز أداء أدوات القياس احملم. هريشل

وتسهم إيطاليا يف تقّدم وتوّسع املعارف البشرية بتقّصي ما ينطوي عليه الكون من   
وإىل جانب . أسرار وفرص، من خالل بيانات مستمّدة من نظم فضائية راقية تكنولوجياً
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، ٢٠٠٩ففي عام . اإلسهامات العديدة يف البعثات الدولية، تضطلع إيطاليا أيضا مبشاريع وطنية
املستكشف الطيفي للمجّرات : (جنزت الدراسات التمهيدية خلمس بعثات صغرية، هيأُ

، وتشكيلة السواتل Xواجملموعات النجمية النشطة، ومقياس االستقطاب ذو النطاق الترّددي 
 Missione Altimetricaالصغرى الزهرية لألرصاد اخلاصة بقياس اإلشعاع، والبعثة املسّماة 

Gravimetrica Geochimica LunAreوالقياسات الفلكية املتقّدمة لدراسة الفيزياء الشمسية ،.(  
وتقوم إيطاليا مببادرات خاصة باحلطام الفضائي على الصعيد الوطين، كما تدعم   

  .األنشطة الدولية الرامية إىل احلّد من احلطام الفضائي واّتقاء األضرار الناشئة عنه
 بضع مناورات ٢٠٠٩ أثناء عام COSMO-SkyMedوأجرى مشّغلو تشكيلة سواتل   

  .Iridium 33لتفادي االصطدام، عقب حتطّم الساتل 
ويف الدورة الثانية واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،   

، قّدم الوفدان اإليطايل واألملاين طلباً إلنشاء مرفق جلمع البيانات ٢٠٠٩املعقودة يف عام 
 األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي، تتولّى رعايته األمم املتحدة واملعلومات عن

وقاعدة البيانات هذه، اليت ُتغذَّى حصرياً على أساس طوعي . )A/AC.105/2009/CRP.19انظر(
وييسَّر االطالع عليها حبّرية للدول األعضاء، سوف تساعد على تعزيز التنمية املأمونة 

ء اخلارجي السلمية، وهي تتوافق مع فكرة االستدامة الطويلة واملستدامة الستخدامات الفضا
  .األمد لألنشطة الفضائية، حسبما اقترحه الوفد الفرنسي

    
    املشاريع اهلامة يف ميدان علوم احلياة    

نظام " املرفق املسّمى ٢٠٠٩أغسطس /أُنزل على منت احملطة الفضائية الدولية يف آب  
، الذي يهدف إىل إلقاء ضوء جديد على اآلليات (Mice Drawer System)" جوارير الفئران

  .اجلينية اليت تؤثّر يف فيزيولوجيا وأمراض الكتلة العظمية، وهو يعمل اآلن على الوجه األكمل
اضطرابات التحكّم يف اجلزء احلركي وعمل القلب "ومثة برنامج وطين، عنوانه   

ة واإلكلينيكية يف ميدان التأثريات ، يهدف إىل تطوير الدراية العلمي"واجلهاز التنفسي
الفيزيولوجية للجاذبية األرضية، وإىل إجياد تطبيقات ُتستخدم يف عالجات إعادة التأهيل 

وبعد ثالث سنوات من . احلركي والقلب واجلهاز التنفسي- اخلاصة بأمراض اجلهاز العصيب
  .العمل املكثّف، أمثر املشروع نتائج مثرية لالهتمام

ق العظام وُضمور العضالت مرضني مترابطني ترابطاً تاماً، فكالمها يقترن ويعترب َترقُّ  
 إىل توضيح املشاكل OSMAويهدف مشروع . بالشيخوخة وبعوارض التحلّل اجلسدي
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املعلّقة املرتبطة هبذين املرضني، اللذين ُيالَحظ وجودمها بدرجة عجيبة من التشابه يف املسّنني 
  .لسواءواملالّحني الفضائيني على ا

يطمح إىل حتسني مستوى املعرفة " من اجلزيئات إىل اإلنسان"ومثة برنامج عنوانه   
العلمية بعمليات الشيخوخة يف الفضاء وعلى سطح األرض، وإىل استحداث تدابري مضادة 

والغايتان النهائيتان هلذه األنشطة مها . لتأثريات الظروف البيئية القاسية والشديدة التطّرف
دابري مضادة مبتكرة من أجل صحة اإلنسان يف الفضاء، ومن مث حتسني نوعية استحداث ت

  ويشمل هذا الربنامج، الذي تنّسقه جامعة أودينه، . حياة املسّنني على سطح األرض
  .٢٠٠٩يوليه / معهداً حبثياً، وقد أُجنزت مرحلته األوىل بنجاح يف متوز٥٧

/ ، انُتدب باولو نيسبويل يف تشرين الثاينوفيما يتعلق باملالّحني الفضائيني اإليطاليني  
، وهي بعثة طويلة األمد إىل ”Expedition 26/27“ إىل البعثة االستكشافية ٢٠٠٨نوفمرب 

مايو / إىل أيار٢٠١٠نوفمرب /احملطة الفضائية الدولية ُيخطَّط هلا أن متتّد من تشرين الثاين
طة يف االحتاد الروسي بعد أن ُدرِّب وقد شرع مؤّخراً يف تدريباته اخلاصة بتلك احمل. ٢٠١١

  .يف الواليات املتحدة
، بدأ روبريتو فيتوري تدريباته يف هيوستون، الواليات ٢٠٠٩يناير /ويف كانون الثاين  

  .٢٠١٠املتحدة، حتضرياً للمشاركة يف بعثة مكّوكية إىل احملطة الفضائية الدولية ستجري يف عام 
نني حديثاً يف سلك املالّحني الفضائيني األوروبيني مثة ومن بني املوظفني الستة املعيَّ  

وقد اختريا لكي يعمال يف . شخصان إيطاليان، مها سامانتا كريستوفورييت ولوكا بارميتانو
، عقب عملية توظيف على نطاق أوروبا كلها ٢٠١٣احملطة الفضائية الدولية ابتداًء من عام 

  .٢٠٠٨بدأت يف عام 
 وإجناز منظومات نقل تعّزز االستقالل االستراتيجي لوصول وتدعم إيطاليا تطوير  

األوروبيني إىل الفضاء بواسطة عدة مشاريع تتعلق بأُسرة مركبات اإلطالق األوروبية حاضراً 
  .ومستقبالً
ومعظم املبادرات اإليطالية املخّصصة لقطاع أُسرة مركبات اإلطالق األوروبية يف   

، Vega، ودعم تطوير مركبة Ariane 5ابعة لإليسا، مثل الوقت الراهن ُمدَرج يف برامج ت
  . يف مركز غيانا الفضائيSoyuzومركبة 
  ، وهي مركبة خمّصصة إلطالق لسواتل Vegaوإيطاليا هي الراعي الرئيسي لربنامج   

ويشمل ذلك الربنامج تطوير كل من .  طناً يف مدار أرضي منخفض١,٥ال يتجاوز وزهنا 
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 ما ُيعترب ضرورياً من البىن التحتية األرضية يف مركز غيانا الفضائي مركبة اإلطالق وإنشاء
  .ملكاملة مسار اإلطالق واستغالله

، تقوم وكالة الفضاء اإليطالية بدعم Vegaوبغية دراسة تطّور مركبة اإلطالق   
ويف إطار مذكّرة تفاهم مربمة بني وكالة الفضاء اإليطالية .  على الصعيد الوطينLyraمشروع 

وكالة الفضاء االحتادية الروسية بشأن التعاون يف جمال مركبات اإلطالق والدسر الفضائي، و
بدأت شركات صناعية إيطالية وروسية يف إقامة عالقة تعاون تتعلق باستحداث وصنع 

  .واختبار حمّرك جديد خمّصص للعرض اإليضاحي يستخدم امليثان السائل كوقود
    

    االتصاالت    
ضاء اإليطالية إنشاء قدرة يف جمال االتصاالت العالية الترّدد، من خالل تدعم وكالة الف  

وتضطلع الوكالة على وجه اخلصوص بثالثة مشاريع تتعلق بأجهزة اتصاالت . البحث واالبتكار
، Q/Vوفيما يتعلق بالنطاق الترّددي .  والنطاق املرئيQ/V وWجتريبية تعمل يف النطاقني الترّددين 

 ٤٠/٥٠الياً بإنشاء أول شبكة اتصاالت مدنية جتريبية يف العامل تعمل بترّدد قدره تقوم الوكالة ح
 التابع Alphasatوتتكّون هذه الشبكة من جزء فضائي سيجري محله على منت الساتل . جيغاهريتز

  .لإليسا وشبكة حمطات أرضية تضم حمطات يف إيطاليا وكل أحناء أوروبا
وهذا .  التعاوين بني إيطاليا وفرنساAthena-Fidusوجتدر اإلشارة أيضا إىل مشروع   

ساتل ثابت بالنسبة لألرض يوفِّر خدمات اتصاالت مزدوجة عريضة النطاق خمّصصة 
وسوف ُتوفَّر خدمات . للمستعملني املستقلني ولكي تستخدمه حكومتا فرنسا وإيطاليا

كما ُيتوقَّع دعم . ضاالتصاالت يف كامل النصف اجلنويب من املدار الثابت بالنسبة لألر
  .البعثات املؤسسية واإلنسانية اإليطالية املوجودة يف اخلارج

 منظومة سواتل اتصاالت وطنية جديدة تستخدم تكنولوجيا بالغة SIGMAومتثّل   
وسوف تطلق وكالة الفضاء اإليطالية للمرة األوىل بعثة تقوم على شراكة بني . التقّدم

األوىل هي متكني :  مزية مزدوجةSIGMA ملنظومة وسيكون. القطاعني العام واخلاص
الشركات اخلاصة من حتقيق استثمارات مثلى، والثانية هي البدء جمّدداً ببحوث إيطالية يف 

  .ميدان االتصاالت
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    املالحة    
اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة "تشارك إيطاليا يف مشروعي   
، كما تقوم بترويج وتطوير املشاريع التطبيقية الوطنية اليت "ليلوغالي"و) إغنوس" (لألرض

. هتدف إىل تعزيز استخدام املالحة الساتلية ومناسقة تلك املشاريع مع املشاريع األوروبية
ومتثّل مشاريع املالحة الساتلية الوطنية استجابةً ملطلب عمومي حمّدد يتعلق بتعزيز األمن يف 

  .ان واألمن يف إقليم البلد عموماًقطاع النقل وحتسني األم
: وتشمل خطة األنشطة اإليطالية جمموعةً من املشاريع الواسعة النطاق يف قطاع النقل  

مشروع خاص باملالحة البحرية يركّز على الطرق البحرية الرئيسية وأجهزة املالحة 
وع الشخصية؛ ومشروع خاص بنقل البضائع اخلطرة يهدف إىل دعم كل مراحل هذا الن

احلّساس من أنشطة النقل؛ وبرنامج خاص بالطريان املدين، اسُتحدث بالتعاون مع اهليئة 
يف " غاليليو"و" إغنوس"الوطنية ملراقبة حركة املرور اجلوية، ويهدف إىل االستعانة خبدمات 

  .أوساط مراقبة حركة املرور اجلوية وإدارهتا
ة تدفّق املعلومات، وإىل توفري وعالوة على ذلك، مثة مشروع يهدف إىل تعزيز سالس  

خدمات جديدة تتعلق مبراقبة حركة السري وجبيب الرسوم املفروضة على استعمال الطرق 
وأُنشئ مشروع خاص الستحداث خدمات جديدة تيّسر . وبإصدار الفواتري اخلاصة بذلك

نقّل حركة األشخاص املكفوفني داخل املدن، من خالل تزويدهم خبرائط مالحية مفّصلة للت
  .خارج بيوهتم وداخلها

الذي نظّمته (، استضافت إيطاليا املؤمتَر املالحي األورويب ٢٠٠٩مايو /ويف أيار  
وإضافة إىل ذلك، سوف تستضيف إيطاليا . يف نابويل) اجملموعة األوروبية ملعاهد املالحة

 يف تورينو، ٢٠١٠ اجتماَع مجعية اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة لعام
  .كما ستتشارك مع املفّوضية األوروبية يف رئاسة ذلك االجتماع

    
    التعليم    

تقوم وكالة الفضاء اإليطالية بتشجيع ومتويل منح دراسية خاصة بالتعليم العايل   
وبناًء . لتمكني طلبة إيطاليني وأجانب من االلتحاق بدورات دراسية يف جمال الفضاء اجلوي

مع مؤمتر عمداء اجلامعات اإليطالية ومع جامعات منفردة، تنظّم الوكالة دورات على اتفاق 
كما تشارك الوكالة مشاركةً معّمقةً يف . مترين داخلي للطلبة اجلامعيني وحلديثي التخّرج

استحداث مشاريع اتصاالتية جديدة ويف تشجيع أنشطة موّجهة حنو تالميذ املدارس 
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، أُجنزت ثالثة كتب فكاهية تتناول مواضيع فضائية، كما وعلى وجه اخلصوص. االبتدائية
وجيري حالياً إعداد أُحجية تعليمية جديدة . أُجنزت متثيلية تعليمية رائعة يف جمال علم الفلك

  .COSMO-SkyMedثالثية األبعاد لتركيب منوذج لساتل 
ية لشؤون ويف إطار برنامج التعاون بني وكالة الفضاء اإليطالية واملفّوضية الوطن  

األنشطة الفضائية يف األرجنتني لصاحل معهد ماريو غوليتش للدراسات الفضائية يف كوردوبا، 
األرجنتني، تقّدم حكومة إيطاليا منحاً تدريبيةً سنوية لطلبة وباحثني أرجنتينيني، مما يتيح هلم 

، استهلّت ٢٠٠٩ويف عام . الدراسة يف اجلامعات ومراكز حبوث االستشعار عن بعد اإليطالية
  .الوكالة واملفّوضية أول دورة ماجستري مدهتا سنتان يف جمال التطبيقات الفضائية واإلنذار املبكّر

ويف إطار االتفاق املربم بني حكوميت إيطاليا وكينيا بشأن مشروع سان ماركو يف    
. طلبة الكينينيماليندي، كينيا، تدعم وكالة الفضاء اإليطالية التعليم التقين والتدريب املهين لل

كما قّدمت احلكومة اإليطالية لباحثني كينيني منحاً دراسيةً للحصول على درجة الدكتوراه 
  .يف جامعات إيطالية

    
    اليابان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  

    املشاركة يف برنامج احملطة الفضائية الدولية  
ولوجي تعاوين دويل إن برنامج احملطة الفضائية الدولية هو أكرب برنامج علمي وتكن  

وسوف يسهم هذا . اضطلع به اجلنس البشري على اإلطالق يف ميدان الفضاء احلديث النشأة
  .الربنامج يف زيادة االستفادة من الفضاء اخلارجي ويف حتسني نوعية حياة اإلنسان

  وقد نشطت اليابان يف تعزيز برنامج احملطة الفضائية الدولية بالتعاون مع مجيع   
ومسامهات اليابان يف هذا الربنامج هي استحداث منطية التجارب .  املعنية األخرىالبلدان

، لدعم H-II، املطلقة بواسطة مركبة إطالق من طراز ”HTV“وعربة النقل ) Kibo(اليابانية 
  .عمليات احملطة

، وهو املرفق املعرَّض، بواسطة "Kibo"، أُطلق آخر عنصر من عناصر ٢٠٠٩يوليه /ويف متوز 
هي أكرب خمترب يف احملطة " Kibo"والنميطة ". Kibo"وك فضائي، واسُتكمل بذلك جتميع مكّ

وحنن نعتقد أن أنشطتنا املقبلة على تلك النميطة سوف تساعد على . الفضائية الدولية
ويف سياق هذا . التوّصل إىل رؤى متبّصرة علمية جديدة وابتكارات يف شّتى امليادين
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لفضائي الياباين، الدكتور واكاتا، على منت احملطة ملدة تزيد على املشروع، مكث املالّح ا
  .وكانت هذه أول جتربة يابانية يف جمال املكوث الطويل األمد يف الفضاء. أربعة أشهر

 بنجاح من مركز تانيغاشيما الفضائي بواسطة مركبة HTVوقد أُطلقت عربة النقل   
. سبتمرب/منت احملطة الفضائية الدولية يف أيلول، وأُرسيت على H-IIBاإلطالق اجلديدة القوية 

وسوف تؤّدي هذه . وإضافة إىل ذلك، جرى التحقّق من سالمة نظام التحام العربة باحملطة
  .العربة دوراً هاماً يف عمليات النقل إىل احملطة

    
    االستشعار عن بعد  

ففي ميدان . خرىتقوم اليابان أيضا بتعزيز التعاون الدويل يف عديد من امليادين األ  
رصد األرض، مثالً، تتعاون اليابان تعاوناً وثيقاً مع املنظمات املعنية بالفضاء من خالل اللجنة 

وبصفتها رئيساً مشاركاً للجنة التصاميم والبيانات، التابعة . املعنية بسواتل رصد األرض
نظم رصد األرض للفريق املعين برصد األرض، ترّوج اليابان إلنشاء املنظومة العاملية ل

(GEOSS) وُتواِصل القيام بدرو طليعي يف اجلهود املبذولة إلنشاء تلك املنظومة، وفقاً خلطة ،
  .تنفيذها العشرية السنوات

وإضافة إىل ذلك، تعّزز اليابان التعاون الدويل باستخدام الساتل املتقّدم لرصد األراضي   
(ALOS) املعروف أيضا باسم ،"Daichi ."ساتل وقد بدأ ال"Daichi " إسهامه يف حتسني صوغ

تدابري التصّدي ألخطار التغّير املناخي يف أمريكا الالتينية والكاريـيب، وهو مشروع استهلّه البنك 
ويشمل هذا املشروع تطبيقة تستهدف، على صعيد إقليمي، تقييم ما يترّتب على . الدويل

روع منطقة اآلنديز االستوائية، وفقاً التراجع السريع ألحد األهنار اجلليدية من آثار يف مش
  . بني وكالة الفضاء اليابانية والبنك الدويل٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧لالتفاق املربم يف 

تعاوهنا ) وكالة الفضاء اليابانية(وبدأت الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي   
دف رصد املواقع التراثية العاملية هب) اليونسكو(مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 مواقع ١٠وسوف حتصل الوكالة على بيانات ُصَورية عن ". Daichi"باستخدام الساتل 
تراثية عاملية مرتني يف السنة تقريباً؛ وسوف تزّود الوكالة اليونسكو ببيانات عن املواقع 

  .التراثية العاملية وتنشئ قاعدة بيانات لصور تلك املواقع
قدير كمية الكربون ذي املنشأ احلرجي وتغّيراته، أتاحت وكالة الفضاء وبغية ت  

  يوليه املاضي جمموعة بياناهتا على املوقع الشبكي للمبادرة املسّماة/اليابانية يف متوز
“ALOS Kyoto and Carbon Initiative”.  
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ات ومن أجل كشف مدى تناقص الصفيحتني اجلليديتني عند القطبني وَتتبُّع التغّير  
احلاصلة فيهما، وكمسامهة يف أنشطة السنة القطبية الدولية، أتاحت وكالة الفضاء اليابانية يف 

 عرب اإلنترنت جمموعات البيانات املوازييكية املتعلقة بالقطبني اليت ٢٠٠٨أغسطس /آب
 Lُحصل عليها بواسطة مشعار الرادار ذي الفتحة االصطناعية العامل على النطاق الترّددي 

  ".دايتشي"الصفائح املمرحلة، املوجود على منت الساتل وذي 
، تقوم اليابان حالياً بإنشاء جمموعات بيانات "Daichi"وإىل جانب مسامهات الساتل   

منوذجية عالية االستبانة مستمّدة من النموذج الرقمي العاملي لتحديد االرتفاعات، تستند إىل 
  .بالتعاون مع الواليات املتحدةبيانات يتحّصل عليها بواسطة ساتل ُيشغَّل 

    
    امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ  

ينعقد امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ سنوياً حتت رعاية   
وقد ُعقدت الدورة اخلامسة عشرة هلذا امللتقى . حكومة اليابان بالتعاون مع شركاء دوليني

؛ وكان ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٩نوي وخليج هالونغ، فييت نام، من يف ها
ويستهدف امللتقى ". تسخري الفضاء ألغراض التنمية املستدامة"املوضوع الرئيسي للملتقى 

تدعيم قدرة بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على حتسني نوعية حياة شعوهبا بتعزيز 
  . واخلدمات الفضائيةاالستفادة من النظم واألنشطة

وحضر الدورة اخلامسة عشرة للملتقى، اليت اشتركت يف تنظيمها وزارة العلوم   
والتكنولوجيا يف فييت نام وأكادميية العلوم والتكنولوجيا يف فييت نام ووزارة التعليم والثقافة 

 مشارك من ٢٠٠والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان ووكالة الفضاء اليابانية، زهاء 
  . منظمات إقليمية ودولية٦ بلداً و٢٠

وأثناء العروض واملناقشات اليت شهدهتا جلسات األفرقة العاملة األربعة واهليئة العامة،   
، "تسخري التطبيقات الفضائية لصاحل البيئة"األوىل عنواهنا . أطلقت اليابان مبادرتني جديدتني

تسخري "والثانية هي برنامج . واتل رصد األرضهتدف إىل رصد التغّير املناخي باستخدام س
وقد اعتمد مجيع املشاركني يف الدورة ". تكنولوجيا السواتل لصاحل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

اخلامسة عشرة توصيات تلك الدورة، كما اتفقوا على أن تعقد الدورة القادمة يف بانكوك من 
 يف رعايتها وزارة العلوم والتكنولوجيا يف ، وأن تشترك٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ إىل ٢٦

وكان املوضوع احملوري . تايلند ووكالة تطوير املعلوماتية اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائية
  ".مسامهاهتا يف تعزيز سالمة اإلنسان وأمنه: التطبيقات الفضائية"للدورة 
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    "سنتينل آسيا"مشروع   
ع مشترك دويل تدعمه اليابان وتتوىل ، وهو مشرو"سنتينل آسيا"أُنشئ مشروع   

مهام أمانته، هبدف إدارة الكوارث ودعم عمليات اإلنقاذ يف حال وقوع كوارث واسعة 
وقد انتقل املشروع إىل مرحلته الثانية يف كانون . النطاق يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  .٢٠٠٨يناير /الثاين
اليت توفّر البيانات الضرورية، كما وتشمل املرحلة الثانية زيادة يف عدد السواتل   

ستشمل جتربة سريعة كبرية القدرة لبثّ املعلومات املتعلقة بالكوارث باستخدام الساتل الياباين 
“Kizuna” .٢٠٠٩أبريل /وُتجرى هذه التجربة من جانب تايلند والفلبني واليابان منذ نيسان.  
 عملها من خالل وكالة الفضاء وبغية حتسني اخلدمات املقدَّمة، سوف تواصل اليابان  

  . منظمات دولية٩ بلداً و٢٢ مؤسسة وطنية من ٥٤اليابانية على دعم املشروع بالتعاون مع 
    

    ميامنار    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  
    مقدمة  

- ال ريب يف أن استخدام تكنولوجيا الفضاء قد أثّر يف األحوال االجتماعية  
 منافع تكنولوجيا الفضاء معروفة يف ميامنار منذ وقد أصبحت. االقتصادية للجنس البشري

 سنوات، وجيري عملياً استخدام تكنولوجيا الفضاء بصورة تدرجيية يف ١٠أكثر من 
  .اإلدارات احلكومية ويف القطاع اخلاص

ومع أن تكنولوجيا الفضاء ُتستخَدم على نطاق واسع يف مجيع أحناء البلد فإن املعرفة   
وتدعم حكومة ميامنار . تكنولوجيا الفضاء ال تزال يف مراحلها األوىلبعلوم الفضاء وبتطّور 

  .تطوير تكنولوجيا الفضاء من أجل استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ووفقاً لتوجيهات رئيس الدولة، تعتزم احلكومة تطبيق نظم تكنولوجيا املعلومات   

  .الوزارات، وكذلك يف القطاع اخلاصواستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف مجيع 
    
    برنامج التدريس والتدريب املتعلق بالفضاء  

فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء، جيري تدريس العلوم األساسية يف املدارس االبتدائية   
، الذي يشمل الطقس والشمس "األرض والسماء"والثانوية ضمن إطار املوضوع املعنون 
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، "تغّيرات القمر وتغّيرات الغالف اجلوي ودرجات احلرارةوالقمر والنجوم والرياح و
، الذي يشمل مواضيع مثل املنظومة "الفضاء والطقس"وكذلك يف إطار املوضوع املعنون 

ويف مرحلة التعليم . الشمسية والكون، واستخدام الفضاء، والطاقة الشمسية، واألرض
تعليم دورات دراسات عليا ودورات العايل، توفّر بعض اجلامعات اخلاضعة إلشراف وزارة ال

  .تدريبية يف جمايل االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
ويف إطار وزارة العلوم والتكنولوجيا، يتركّز تدريس علوم الفضاء أساساً يف جامعة   

. ميامنار هلندسة الفضاء اجلوي ويف قسم االستشعار عن بعد جبامعة مانداالي التكنولوجية
ىل توفّر درجة بكالوريوس يف هندسة الفضاء اجلوي، مبا يف ذلك هندسة النظم الفضائية فاألو

أما قسم االستشعار عن بعد فيوفّر . وتكنولوجيا الفضاء، وجتري حبوثاً تتعلق بالفضاء اجلوي
برامج دراسات عليا يف جمايل االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، كما جيري حبوثاً 

  .باستخدام التكنولوجيا الفضائيةوطنية 
وتوفّر إدارة . ويف وزارة احلراجة، ُتستخَدم تكنولوجيا الفضاء على نطاق واسع  

شؤون األحراج دورات تدريبية يف جمايل االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 
ن بعد كما تدرِّس جامعة احلراجة موضوعي االستشعار ع. ألغراض إدارة املساقط املائية

  .ونظم املعلومات اجلغرافية ألغراض إدارة األحراج يف برامج الدراسات العليا
ويف وزارة الزراعة والري، مثة إدارات ثالث تستخدم تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا   

وهذه . وتنظّم دورات تدريبية من أجل االرتقاء بالدراية بتكنولوجيا الفضاء واستخدامها
الدورة املتعلقة بالتطبيقات، اليت تنظّمها اإلدارة املعنية باملستوطنات : الدورات التدريبية هي

  وسجالت األراضي؛ والدورة املتعلقة برسم اخلرائط وتنقيحها باستخدام براجمية 
“TNT mips” اليت تنظّمها إدارة املسوح ورسم اخلرائط؛ والدورة املتعلقة برسم اخلرائط ،

  .ات اجلغرافية، اليت تنظّمها إدارة الريواالستشعار عن بعد ونظم املعلوم
وجتري إدارة األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا، التابعة لوزارة النقل، تنّبؤات بشأن أحوال   

الطقس يف ميامنار وتنقذ أرواح الناس عند وقوع كوارث طبيعية، باستخدام تطبيقات تكنولوجيا 
ألرصاد اجلوية الساتلية واستخدام نظم وهي توفّر أيضا دورات تدريبية يف جماالت ا. الفضاء

املعلومات اجلغرافية يف رصد الفيضانات وحتديد حدود السهول الفيضية، ويف استخدام االستشعار 
املسوح ونظم "كما ُيدرَّس موضوع . عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية استخداماً متكامالً

ويسهم القطاع اخلاص يف . امعة ميامنار البحريةيف املرحلة اجلامعية األوىل جب" املعلومات اجلغرافية
  .تعزيز املعرفة بتكنولوجيا الفضاء واستخدامها بتوفري بعض الدورات التدريبية
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    التعاون الدويل مع وكاالت الفضاء  
مركز تدريس : هناك ثالث وكاالت فضاء رئيسية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، هي  

، وامللتقى )املنتسب إىل األمم املتحدة(واحمليط اهلادئ علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا 
اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون 

  .املتعّدد األطراف يف جمال تكنولوجيا الفضاء واستخدامها
وقد . لفضاءواملركز املذكور أعاله هو املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا ا  

أُنشئ على أساس االنتساب إىل األمم املتحدة يف البلدان النامية، وُعيِّنت اهلند لتكون البلد 
  .املضيف له بناًء على تقرير بعثة التقييم اليت أوفدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ويوفّر املركز اإلقليمي املذكور دورات دراسات عليا مدهتا تسعة أشهر يف جمايل   
، )يف املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد(تشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية االس

يف مركز التطبيقات (واالتصاالت الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي 
  ).يف خمترب البحوث الفيزيائية(، وعلوم الفضاء والغالف اجلوي )الفضائية
 ١٩٩٣الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ يف عام وأُنشئ امللتقى اإلقليمي لوكاالت   

تعزيزاً لتطّور الربنامج الفضائي لكل بلد، ومن أجل تبادل اآلراء بشأن التعاون املستقبلي يف 
واملنظمتان املضيفتان الرئيسيتان مها وزارة التعليم والثقافة . األنشطة الفضائية يف املنطقة

  .ان ووكالة الفضاء اليابانيةوالرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف الياب
 ُتعىن بتطبيقات - ويف الدورة السنوية لذلك امللتقى اإلقليمي، تقوم أفرقة عاملة أربعة   

سواتل االتصاالت، ورصد األرض، وتدريس علوم الفضاء والتوعية بشؤونه واستخدام احملطة 
 مث تعتمد نتائج  مبناقشة املسائل املندرجة ضمن جماالت مسؤوليتها،- الفضائية الدولية 

  .املناقشة من جانب اهليئة العامة كتوصيات الختاذ إجراءات بشأهنا يف املستقبل
وميامنار هي بلد عضو يف مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط   
وُيوفَد املتدرِّبون إىل ذلك املركز لاللتحاق بدورات يتعلّمون فيها كيفية تنفيذ برامج . اهلادئ

كما يشارك ممثّلون من ميامنار . لتدريس والبحث والتطبيق يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاءا
  يف الدورة السنوية للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، مث َينقلون 

  .ما اكتسبوه يف ذلك امللتقى من معرفة بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا
    



 

24  
 

 A/AC.105/953

    اخلالصة  
فقد . ت منافع تكنولوجيا الفضاء وأوجه استخدامها معروفة يف ميامنارلقد أصبح  

الذي " نارغيس"أُنقذت أرواح باستخدام سواتل رصد الطقس، مثلما حدث يف إعصار 
وأصبح دور تكنولوجيا الفضاء أكثر أمهية يف . ٢٠٠٨مايو /أصاب ميامنار السفلى يف أيار

  .إنقاذ أرواح الناس وحتسني نوعية حياهتم
ومع أن تكنولوجيا الفضاء يف ميامنار ال تزال يف بداياهتا، ختطّط ميامنار، بدعم من   

احلكومة والقطاع اخلاص، وكذلك من خالل التعاون الدويل، إلرساء األسس الالزمة 
لتطوير تكنولوجيا الفضاء يف البلد، على أمل إطالق ساتل خاص هبا من أجل استخدام 

  .لميةتكنولوجيا الفضاء يف أغراض س
وتسعى وزارة العلوم والتكنولوجيا إىل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من   

خالل أفرقة عاملة ُتعىن بإجراء حبوث يف جمال تكنولوجيا الفضاء وحبوث وطنية هتدف إىل 
االستعانة بتطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف استخدام الفضاء 

  . سلميةاخلارجي يف أغراض
    

    بولندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  
 بصفة رئيسية على أنشطة البحوث ٢٠٠٩ركّزت السياسة الفضائية البولندية يف عام   

واهليئة الرئيسية اليت تتولّى . الفضائية الوطنية وتنمية الصناعة الفضائية الوطنية والتعاون الدويل
  .لفضاء التابعة ألكادميية العلوم البولنديةتنسيق البحوث الفضائية الوطنية هي جلنة حبوث ا

وقد اضطُلع بأنشطة البحوث الفضائية البولندية ضمن إطار الربنامج الذي حّددته   
واضطلعت هبذه األنشطة املؤسسات . أكادميية العلوم البولندية ووزارة العلوم والتعليم العايل

بولندية، ومركز نيكوالوس كوبرنيكوس مركز حبوث الفضاء التابع ألكادميية العلوم ال: التالية
للمالحة الفضائية التابع لألكادميية ذاهتا، وجامعة وارسو التكنولوجية، وجامعة وارسو، 

 للعلوم AGHوجامعة كراكوف الياغيلونية، وجامعة آدام ميكييفيتش يف بوزنان، وجامعة 
ات املتعلقة بعلوم ومثة عرض أكثر تفصيالً يرد يف الفقر. والتكنولوجيا، ومؤسسات أخرى

وقد ُنفِّذت بعض األنشطة البحثية الفضائية البولندية ضمن إطار الربنامج اإلطاري . الفضاء
  .السابع لالحتاد األورويب ويف سياق التعاون مع اإليسا
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وقامت وزارة االقتصاد بدعم تنمية الصناعة الفضائية البولندية يف إطار اتفاق خاص   
وقد أفضى التصديق ). PECSخطة " (دول األوروبية املتعاونةضمن خطة اإليسا لصاحل ال

 إىل متكني الشركات األوروبية من الوصول إىل أسواق ٢٠٠٨أبريل /على االتفاق يف نيسان
. اإليسا الصناعية وإىل منحها فرصاً للتعاون مع شركاء أوروبيني يف مشاريع اإليسا الفضائية

، لكن التنفيذ تأّخر PECSمهة املالية املخّصصة خلطة وقد قّررت وزارة االقتصاد زيادة املسا
  .بسبب األزمة املالية العاملية

وكان اهلدف الرئيسي للتعاون الدويل لصاحل بولندا هو زيادة مشاركة اإليسا يف   
، تطلّعاً إىل اهلدف النهائي املتمثّل يف أن تصبح بولندا عضواً كامالً يف PECSإطار خطة 

وقد تعاونت بولندا تعاوناً نشطاً مع البلدان األعضاء يف .  سنواتاإليسا يف غضون مخس
وإىل جانب اإليسا والبلدان األعضاء فيها، كان هناك قدر كبري من التعاون مع . اإليسا

االحتاد الروسي يف ميدان علوم الفضاء، وقد جتلّى هذا يف التجارب اليت أجراها علماء 
رومانيا  (PECS مع بولندا، هم َبلَدان مشموالن خبطة ومثة شركاء آخرون يتعاونون. البلدين
وبولندا هي عضو يف املنظمات الفضائية احلكومية . وبلدان أوروبية شرقية أخرى) وهنغاريا

واملنظمة األوروبية الستغالل ) يوتلسات(املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت : الدولية التالية
واملنظمة ) إنتلسات(نظمة الدولية لسواتل االتصاالت وامل) يومتسات(سواتل األرصاد اجلوية 

والنظم الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ ) إمنارسات(الدولية لسواتل املالحة البحرية 
، أو عضو متعاون )إنترسبوتنيك(واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية ) سارسات- كوسبار(

  .معها أو مستعمل خلدماهتا
  : أخرى يف جمال السياسة الفضائية، هيوشهدت بولندا تطّورات  
أن اجملموعة الربملانية البولندية املعنية بالفضاء اخلارجي أّيدت حصول بولندا   )أ(  

  على العضوية الكاملة يف اإليسا؛
أن مشروع القانون الوطين بشأن الفضاء، الذي يتعلق بتنفيذ املعاهدات   )ب(  

  لى الربملان البولندي؛الفضائية اليت أبرمتها بولندا، قد ُعرض ع
أن وزارة االقتصاد، بدعم من مركز حبوث الفضاء التابع ألكادميية العلوم   )ج(  

  البولندية، قد أعّدت االستراتيجية الوطنية الستخدام التطبيقات الفضائية؛
أن وزارة العلوم والتعليم العايل، بدعم من اللجنة املعنية بالبحوث الفضائية،   )د(  

  .راتيجية البحوث الفضائيةقد أعّدت است
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    تكنولوجيا الفضاء  
، كانت األنشطة الرئيسية املضطلع هبا يف جمال تكنولوجيا الفضاء ٢٠٠٩يف عام   

  .تتعلق بأجهزة خمّصصة للبعثات الفضائية وبتطوير السواتل الصغرية
    
    النقل الفضائي  

 ألكادميية العلوم الالعب الرئيسي يف هذا اجملال هو مركز حبوث الفضاء، التابع  
   Mars Express وResetta: البولندية، الذي اسُتخدمت أجهزته يف البعثات الناشطة التالية

ومثة أجهزة . Demeter وIntegral وCoronas Photon وHerschel وIBEX وVenus Expressو
ت يف خمترب وقد ُركِّب. أخرى سُتركَّب يف بعثات فضائية مقبلة، منها احملطة الفضائية الدولية

  .كولومبوس باحملطة الفضائية هوائيات ُصمِّمت وُصنعت يف جامعة فروتسالف التكنولوجية
، نفّذت جامعة وارسو التكنولوجية وجامعة فروتسالف ٢٠٠٩ويف عام   

وتشارك جمموعات من الطلبة يف بناء ساتل . التكنولوجية مشاريع تتعلق بسواتل صغرية
والساتل املداري " ة يف جمال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الفضاءاملبادرة الطالبية األوروبي"

ومثة . الطاليب األورويب لرصد األرض والساتل املداري الطاليب األورويب لرصد القمر
 النانوية تقوم به جامعة وارسو التكنولوجية PW-Satمشروع آخر ضمن إطار سواتل 

معية البولندية للمالحة الفضائية ومجعية بالتعاون مع جامعة غدينيا للمالحة البحرية واجل
 على منت مركبة ٢٠١٠ومن املزمع حالياً إطالقه يف خريف عام . الدراسات الكوكبية

  .وقد حدثت تأّخرات يف إعداد تلك املركبة.  التابعة لإليساVegaاإلطالق 
وأجرت جامعة وارسو التكنولوجية ومعهد الطريان حبوثاً بشأن دسر مركبات   
واألنشطة البحثية يف هذا اجملال تشمل املشاركة يف مشروع . ق الصغرية وعناصرهااإلطال

GRASP االلتقاط اجلوي من أجل منظومات النقل الفضائي يف املستقبل" ومشروع "
، املندرجة ضمن الربنامج اإلطاري "تسعري مرافق النقل الفضائي يف أوروبا"ومشروع 

  .األورويب السابع
" أيام وارسو الفضائية"، ُنظِّمت مبناسبة ٢٠٠٩يونيه /يرانمايو وحز/ويف أيار  

احتفاالت كان هدفها الرئيسي إطالع عامة الناس على منافع التكنولوجيات الفضائية 
فقد ُعقدت حلقات عمل ومؤمترات ودورات تدريبية بشأن موضوع إدارة . وتطبيقاهتا

اجلديد يف بولندا هو التصاميم اهلندسية واجملال الناشئ . املشاريع وإدارة تكنولوجيا املعلومات
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وهناك مشروعان تضطلع هبما منظمات غري حكومية، وقد أصبح أحدمها جاهزاً . الفضائية
  .للدخول يف مرحلة االستثمار

    
    علوم الفضاء  

إن علوم الفضاء هي ثالوث يضم استكشاف الفضاء اخلارجي ودراسة األرض من   
ويف عام ). مبا يف ذلك حبوث اجلاذبية الضئيلة(ضاء اخلارجي الفضاء وإجراء حبوث يف بيئة الف

وكانت املسامهات . ، قامت بولندا بأنشطة يف معظم اجملاالت املذكورة أعاله٢٠٠٩
  .البولندية يف هذا املوضوع تتمثّل يف توفري أجهزة علمية وتفسري البيانات

الفيزياء : االت التاليةففيما خيّص استكشاف الفضاء اخلارجي، اضطُلع بأنشطة يف اجمل  
الفلكية والفيزياء الشمسية ودراسة الكواكب وفيزياء البالزما، وكذلك يف جمال البيولوجيا 

   Integralففي جمال الفيزياء الفلكية، تشارك بولندا يف مشروعي . الفلكية يف اآلونة األخرية
. Laplace وCross-Scaleيت كما تعتزم املشاركة مستقبالً يف بعث.  التابعني لإليساHerschelو

كما تعتزم . Coronas-Photon وIBEXويف جمال الفيزياء الشمسية، تشارك بولندا يف بعثيت 
 Marsويف جمال دراسة الكواكب، تشارك بولندا يف بعثات . Solar Orbiterاملشاركة يف بعثة 

Expressو Venus Expressو Cassini-Huygensو Rosetta .ًيف بعثة وسوف تشارك مستقبال 
Bepi-Colombo . ويف جمال فيزياء البالزما والفضاء، شاركت بولندا يف البعثات الفضائية

. Matrioshka وObstanovka وDemeter: والتجارب التالية على منت احملطة الفضائية الدولية
ويف جمال . Taranis وCross-Scale وAsim: ومثة بعثات وجتارب تعتزم املشاركة فيها هي

  .ExoMarsبيولوجيا الفلكية، تشارك بولندا يف التحضريات لبعثة ال
أما دراسة األرض من الفضاء فيضطلع هبا يف ميداين االستشعار عن بعد واجليوديسيا   
وكانت األنشطة البحثية يف ميدان اجليوديسيا الساتلية مركّزة على قياسات النظام . الساتلية

 ضمن (SLR)كة الساتلية لقياس املسافات باستخدام الليزر  والشب(GPS)العاملي لتحديد املواقع 
إطار اخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة واخلدمة الدولية لتحديد املدى بأشعة الليزر 

(ILRS)اُألطر املرجعية والشبكة الدائمة / واخلدمة الدولية لنظم رصد دوران األرض والنقاط
 للعلوم AGHوتشمل املؤسسات املشاركة جامعات . رجعيةاألوروبية لتحديد اُألطر امل

والتكنولوجيا وجامعة وارسو التكنولوجية ومعهد اجليوديسيا ورسم اخلرائط وجامعة فارميا 
وُتدعم قياسات . ومازوري ومركز حبوث الفضاء بأكادميية العلوم البولندية وجامعة فروتسالف

 (SLR)بكة الساتلية لقياس املسافات باستخدام الليزر  والش(GPS)النظام العاملي لتحديد املواقع 
  .بأنشطة نظرية وحتليلية تتعلق مبا ُيجمع من بيانات تلك القياسات
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ويف ميدان االستشعار عن بعد، ركّزت األنشطة البحثية على طرائق استخدام   
ليات وتفسري بيانات االستشعار عن بعد املستمّدة من أجهزة االستشعار الساتلية ومن عم

منذجة الظواهر املستشعرة، املضطلع هبا يف إطار الربنامج اإلطاري األورويب السابع والربامج 
ومن أمثلة هذه األنشطة رسم خرائط التلّوث، ورصد احلالة الصحية لألحراج، . الوطنية

وتوثيق البيانات اخلاصة بالفيضانات، ورصد رطوبة التربة، واستخدام النمذجة يف األرصاد 
ومن املؤسسات . وُتستكمل أنشطة االستشعار عن بعد بقياسات جوية وأرضية. يةاجلو

املنخرطة يف هذه األنشطة مركز حبوث الفضاء بأكادميية العلوم البولندية ومعهد اجليوديسيا 
وُتدعم أنشطة االستشعار عن بعد بربامج لتطوير . ورسم اخلرائط وجامعات بولندية

، الذي يتولّى قيادته Proteus وأحدث هذه الربامج مشروع .تكنولوجيا االستشعار عن بعد
وُتجرى حالياً دراسات متهيدية لصنع ساتل . مركز حبوث الفضاء بأكادميية العلوم البولندية

  .صغري لالستشعار عن بعد
ومل ُيضطَلع يف بولندا بأي أحباث يف جمال اجلاذبية الضئيلة منذ أيام اجمللس املعين   

وجيري النظر حالياً يف إجراء أحباث .  يف دراسة الفضاء اخلارجي واستخدامهبالتعاون الدويل
  .يف جمال اجلاذبية الضئيلة على منت احملطة الفضائية الدولية

    
    التطبيقات الفضائية  

:  أنشطة يف امليادين التالية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء٢٠٠٩شهدت بولندا يف عام   
 واالستشعار عن بعد، واملالحة الساتلية، واجليوديسيا الساتلية، االتصاالت، واألرصاد اجلوية،

  .وطقس الفضاء
إنتلسات وإمنارسات :  مستعمالً لنظم االتصاالت الساتلية٢٠٠٩وكانت بولندا يف عام  

ويقع مركز اخلدمات الساتلية الرئيسي، التابع لشركة . ويوتلسات وإنترسبوتنيك
“Telekomunikacja Polska”ويقّدم ذلك املركز .  بساري، قرب مدينة كيلتسه يف بلدة
  :خدمات يف اجملاالت التالية

  بثّ البيانات بواسطة احملطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جداً؛  )أ(  
  البثّ الصويت وإرسال الفاكسات والبيانات بواسطة نظام إمنارسات؛  )ب(  
  تأجري قدرات بثّ يف القطاع الفضائي؛  )ج(  
  .غيل حملطات البثّ الساتلي األرضيةخدمات تش  )د(  
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واضطلع معهد األرصاد اجلوية وإدارة املياه بأنشطة تتعلق باستخدام سواتل األرصاد   
اجلوية من تشكيالت سواتل يومتسات واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي من 

  .كامالً يف منظمة يومتساتوقد أصبحت بولندا عضواً . أجل إدارة شؤون الطقس واملوارد املائية
. واضطلعت بأنشطة االستشعار عن بعد هيئات تابعة للقطاعني العام واخلاص  

واشتملت املشاريع على رسم خرائط مواضيعية باالستناد إىل صور ساتلية؛ ورصد األحراج 
وقّع والبيئة واملواقع الصناعية والتطّور احلضري؛ ونظم املعلومات اجلغرافية؛ واالستخدام املت

واشتملت املشاركة يف برنامج كوبرنيكوس األورويب . للسواتل الصغرية يف إدارة األزمات
اخلاص بالرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، على استخدام بيانات االستشعار عن بعد يف 

  .مشاريع خمتلفة
واستند .  جداًوقد طُوِّر استعمال بيانات املالحة واجليوديسيا الساتلية تطويراً مكثّفاً  

 األمريكي (GPS)هذا التطوير يف املقام األول على استعمال النظام العاملي لتحديد املواقع 
وقد اسُتخدم هلذا . (EGNOS)واخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض 

 EGNOS املرجعية التفاضلية وحمطات GPS حمطة من حمطات ١٠٠الغرض ما يزيد على 
وُبذلت جهود نشطة جداً الستعمال نظم املالحة الساتلية من جانب املستعملني . املرجعية

وشاركت املؤسسات البحثية املذكورة أعاله مشاركة نشطة . اخلاصني واملؤسسات العمومية
  .يف تلك اجلهود

واضطلع باألنشطة املتعلقة بطقس الفضاء مركز تنّبؤات الغالف األيوين، التابع ملركز   
  .البحوث الفضائية بأكادميية العلوم البولندية، بصفته جزءاً من الشبكة الدولية العاملة يف هذا امليدان

    
  تايلند    

    ]باإلنكليزية: األصل[
تركّز تايلند، بصفتها دولةً عضواً يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي، على   

: ائي مع بلدان كثرية، هياالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي من خالل التعاون الثن
. مجهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني وفرنسا وفييت نام واهلند والواليات املتحدة واليابان

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف : كما أن تايلند عضو نشط يف املنظمات الدولية التالية
املعين برصد األرض، واملؤمتر األغراض السلمية، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، والفريق 

اآلسيوي لالستشعار عن بعد، وامللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، 
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ومنظمة التعاون الفضائي يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف 
  .يط اهلادئآسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل

وتولّت تايلند، من خالل وكالة تطوير املعلوماتية اجلغرافية وتكنولوجيا الفضاء،   
وأثناء تولّي تلك الرئاسة، وضعت اللجنة ضمن . رئاسة اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض

، ودعمت ٢٠١١- ٢٠٠٩أولوياهتا دعم خطة عمل الفريق املعين برصد األرض للفترة 
 إىل تقاسم بيانات رصد األرض وتكنولوجياته وكل مراحل خدماته مع اجلهود الرامية
وطُوِّرت جهود التنسيق والتعاون الرامية إىل بلوغ تلك األهداف يف املقام . البلدان النامية

وقد أُفيد . األول من خالل أفرقتها العاملة وتشكيالهتا االفتراضية وجماالت املنفعة اجملتمعية
  لث والعشرين للهيئة العامة للجنة، الذي ُعقد يف بوكيت، تايلند، يومي أثناء االجتماع الثا

ونوقشت يف . ، عن إحراز تقّدم عملي ونتائج ملموسة٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥ و٤
 كُلِّل هو ٢٠٠٩ومن الواضح أن عام . ٢٠١٠ذلك االجتماع أيضاً النواتج املتوقّعة لعام 

  .لجنة فيه من إجنازاتأيضا بالنجاح نظراً ملا حقّقته ال
وتشارك تايلند بصورة منتظمة يف أعمال امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا   

، سُيعقد يف تايلند املؤمتر السادس عشر لذلك امللتقى، ٢٠١٠ويف عام . واحمليط اهلادئ
تية وسوف تشترك يف تنظيمه وزارة العلوم والتكنولوجيا يف تايلند ووكالة تطوير املعلوما

اجلغرافية وتكنولوجيا الفضاء ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف 
مسامهات التطبيقات الفضائية "اليابان ووكالة الفضاء اليابانية، وسيكون موضوعه الرئيسي 

وأهداف ذلك املؤمتر هي اإلسهام يف حلّ املشاكل، ال يف ". يف تعزيز سالمة اإلنسان وأمنه
نطقة آسيا واحمليط اهلادئ فحسب بل ويف كل أحناء العامل، وكذلك استغالل تطّور م

. تكنولوجيا الفضاء واستخدامها لصاحل التنمية املستدامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ إىل ٢٦وسوف ُيعقد املؤمتر السادس عشر يف بانكوك من 

 


