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    مقّدمة  -أوال  
للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف أوصــت ا  -١

أن تواصـل األمانـة دعـوة    بـ ، يف تقريرها عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعـني،      األغراض السلمية 
ــشطتها الفــضائية      ــارير ســنوية عــن أن ــدول األعــضاء إىل تقــدمي تق ــة (ال ، A/AC.105/987الوثيق

  ).٢٧الفقرة 
، دعــا األمــني العــام احلكومــات ٢٠١١ أغــسطس/ آب٩مــذكرة شــفوية مؤرخــة ويف   -٢

هــذه األمانــة وقــد أعــدت . ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ٣١حبلــول يــوم إىل تقــدمي تقاريرهــا 
  .على أساس التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة املذكرة

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -اثاني  

    بيالروس    
 ]بالروسية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤[
عناصـر أساسـية مـن قبيـل        بـيالروس   مجهورية  يف  املضطلع هبا   األنشطة الفضائية   تشمل    

كــشاف الفــضاء والتطــوير العلمــي والــتقين يف إطــار الربنــامج الفــضائي الــوطين، ومواصــلة    است
 والتعــاون الــدويل يف القطــاع عــدُبالبيالروســي الستــشعار األرض عــن الفــضائي تطــوير النظــام 

  .واملعارضتنظيم املؤمترات تدريب خرباء الفضاء اخلارجي، ووالفضائي، 
. الراهنــةاالقتــصادية البلــد  ات علــى أســاس قــدرلربنــامج الفــضائي الــوطينوقــد ُوضــع ا  

قـد  زمعـة   بعـض األنـشطة املُ    ولكـن   ،  ٢٠١٢-٢٠٠٨الفتـرة   مـن تنفيـذه     األوىل  وتشمل املرحلة   
 برناجمــا ١١ىل إيف برنــامج الفــضاء الــوطين املدرجــة وتــستند األنــشطة . ٢٠٢٠تــد حــىت عــام مت

لعلــوم يف بــيالروس، وإىل لوطنيــة كادمييــة الاألاهليئــات احلكوميــة وحمــدد اهلــدف تنفــذها  فرعيــا
ــشاريع   ــربامج وامل ــيت  الفــضائية ال ــشتركة ال ــة امل ــة والتقني ــالعلمي ــا  ت ــيالروس واالحتــاد  ضطلع هب ب

  .الروسي
س العلميـة  ولربنـامج الفـضائي الـوطين هـي تطـوير قـدرات بـيالر       مـن ا والغاية الرئيـسية      

ات الفضائية اليت توفر حلوال للمـسائل       هتيئة املوارد والتكنولوجي   بغية   والتقنية واستغالهلا الفعال  
 ، لصاحل االقتصاد واألمن القومي وحتسني مستوى العلـوم والتعلـيم يف       االقتصادية -االجتماعية  
  .بيالروس
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  :امج بيالروس الفضائي الوطينبرنفيما يلي أهداف و  
واسـتحداث تكنولوجيـات متقدمـة      ستـشعار األرض عـن ُبعـد        تطوير سـواتل ا     )أ(  
  ؛افق الفضائيةإلنشاء املر
تـــشييد بنيـــة حتتيـــة أرضـــية لتلقـــي املعلومـــات الفـــضائية ومعاجلتـــها ونـــشرها    )ب(  

 ؛والتحكم يف املركبات الفضائية

تكنولوجيات ونظم املعلومات الفضائية وتطبيقاهتـا يف خمتلـف اجملـاالت           تطوير    )ج(  
  ؛االقتصادية -املتعلقة باألنشطة االجتماعية 

النظـام  يد لرسم اخلرائط وشؤون املالحـة، باسـتخدام         إقامة نظام حكومي وح     )د(  
  ؛البيالروسي الستشعار األرض عن ُبعد

إجراء حبوث علمية وإجياد حلول علميـة وتقنيـة السـتحداث العناصـر والـنظم                 )ه(  
  األساسية والتقنيات املتقدمة الالزمة للموارد الفضائية؛

ادة تدريبـهم ولتدريبـهم     وضع برامج لتدريب العـاملني يف قطـاع الفـضاء وإعـ             )و(  
  املتقدم؛

تنفيــذ سلــسلة مــن التــدابري لــتمكني مجهوريــة بــيالروس مــن االنــضمام إىل           )ز(  
  .وإىل املنظمات الدولية املتصلة به االتفاقات املتصلة بقطاع الفضاء

ــيالروس مــن      ــة ب ــع مجهوري ــامج الفــضا الخــالل وتتب ــوطينئيربن ــا  ال ــد توّجه  يف اجدي
ــا   ــصلة ب ــشطتها املت ــا لعلأن ــن أوم والتكنولوجي ــة   م ــصادها وتلبي ــور  جــل تطــوير اقت طلــب اجلمه

  .لفضاءوالشركات على اخلدمات املتصلة با
يالروسـية الستـشعار األرض عـن ُبعـد، املؤلفـة           املنظومة الفـضائية الب   واستمر العمل يف      

  .من قطاعني فضائي وأرضي
ة ضاء االحتاديـة الروسـي    فيما يتعلَُّق بالقطاع الفـضائي، جيـري بالتعـاون مـع وكالـة الفـ              و  

ــاء ــداري  بن ــع م ــف  جممَّ ــد   مؤل ــشعار األرض عــن ُبع ــن ســاتلني الست ــساتل الروســي  ، مهــا م ال
Canopus-B والــساتل البيالروســي BKA .تــوىل خــرباء بيالروســيون تطــوير وصــنع املعــدات   و

 الـساتلني نفــسيهما يف االحتــاد الروســي،  جيــري صــنعاخلاصـة الالزمــة للــساتلني كليهمـا، بينمــا   
  .٢٠١٢عام النصف األول من يف ع إطالقهما ومن املتوقَّّ
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كميـات كـبرية    تلقِّـي   القطـاع األرضـي اخلـاص ب       عجمَّومت يف اآلونة األخرية االرتقاء مب       
 لـساتل ومعاجلتها على وجه السرعة، ليتمكن من تلقّي املعلومـات مـن ا           املعلومات الفضائية   من  

  . على السواءرَتقَب املمن اجملمَّع الساتلي وMeteor-M الروسي
مركــز ملراقبــة  و تعقّــبحتكُّــم و ُنفــذت أعمــال إلنــشاء حمطــة    وعــالوة علــى ذلــك،    
ملكوِّنـات النظـام البيالروسـي الستـشعار األرض         شـاملة   وأُجرَيـت فحـوٌص متهيديـة       . الرحالت

  .ختبارات الرحالت بغية تقييم مدى جاهزيتها العدعن ُب
 املعلومات عن اخلدمات أثنـاء تـشغيل سـاتلي          ومت ترتيب قناة اتصاالت من أجل تبادل        

 Canopus-Bاجملمَّع املداري الستشعار األرض عن ُبعد ولضمان االسـتخدام املـشترك للـساتلني              
  .BKAو

البوابـة  "احلاسـوبية املـسمى     جميـات   االربوأجريت اختبارات استرشادية جملمَّع املعـدات و        
، الذي صـمم ليكـون واجهـة تواصـل          )Geoportal" (اإللكترونية للمعلومات اجلغرافية الفضائية   

  .راالستشعاهذا بيانات املستفيدين من والنظام البيالروسي الستشعار األرض عن ُبعد  بني
عــدد مــن  يف نيعلمــاء بيالروســيوتنفَّــذ أنــشطة التعــاون الــدويل مــن خــالل مــشاركة    

بالفــضاء وباالســتناد إىل املــسائل املتــصلة حــول العلميــة والتقنيــة ؤمترات الدوليــة واملــشاريع املــ
  .الفضاءبرامج واتفاقات حكومية دولية مشتركة بشأن 

وتــضطلع بــيالروس مــع االحتــاد الروســي بأوســع طائفــة مــن أنــشطة التعــاون املتعلقــة       
 وقّــع البلــدان اتفاقــا حكوميــا دوليــا بــشأن التعــاون يف جمــال ٢٠١١مــارس /ويف آذار. بالفــضاء

وإجــراءات التــصديق علــى  . ه يف األغــراض الــسلميةاستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدام 
  .االتفاق مستمرة حاليا

 املـذكورين أعـاله يف   استـشعار األرض عـن ُبعـد     إضافة إىل التشارك يف تطوير ساتلي       و  
 وضـع "بعنـوان    ٢٠١١-٢٠٠٨للفتـرة   ، هناك برنامج فضائي تعاوين علمي وتقين        ٢٠١١عام  

اث واستخدام مرافق مدارية وأرضية من أجـل        التكنولوجيات الالزمة الستحد  تطوير  األسس و 
يوشــك تنفيــذه اآلن ، "Cosmos-NT"، أو اختــصارا " فــضائية متعــّددة الوظــائفمنظومــةإنــشاء 

  .على االنتهاء
ــامج ويـــنص    ــة جمـــاالت علـــى الربنـ ــا  ثالثـ ــوير لألنـــشطة املـــشتركة، أوهلـ ــلة تطـ مواصـ

ــدات   ــات واملع ــات اوالربالتكنولوجي ــستخدمة لاحلاســوبية جمي ــستهلكني  امل ــد امل ــاد تزوي يف االحت
يب ـمنـوذج جتريـ  ببنـاء  الثاين ؛ ويتعلق اجملال استشعار األرض عن ُبعدبيانات  ب بيالروسالروسي و 
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ديـدة السـتخدامها يف     مـواد ج  هـو تطـوير     لثالـث   واجملـال ا    مـن الـسواتل امليكرويـة؛      جديدجليل  
  .نةتقنية حمّساعمة ذات مسات خاصة ودالفضاء ومعدات حاسوبية 

 وقّعـت  ٢٠٠٩ففـي عـام   . ازداد أيضا التعاون مـع أوكرانيـا يف جمـال أنـشطة الفـضاء             و  
ستكـشاف  علـى ا  لتعـاون   بـشأن ا   يطـار  إ اتفـاق على  وكرانيا  أوجملس وزراء   حكومة بيالروس   
  .ألغراض السلميةواستخدامه يف االفضاء اخلارجي 

 املؤســسات املــستقبل بــنييف يف قطــاع الفــضاء  املوافقــة علــى جمــاالت التعــاون ومتــت   
البحـوث  هذه اجملـاالت  وتشمل . وكرانياتلك التابعة ألوبيالروس التابعة جلمهورية   واملنظمات  

ــة  ــة األساســية والتطبيقي ــشتركة،العلمي ــات    امل ــة ألوتطــوير تكنولوجي التطــورات حــدث مواكب
األرض عـن ُبعـد     وإنشاء قاعدة بيانات الستشعار     يز معلومات استشعار األرض عن ُبعد،       تجهل
ــادل املعلومــات الفــضائية ن أجــل مــ ــ، واالضــطالع بأعمــال ت تب ــتحكّل إلقامــة مرافــق  ةعاوني م ل

هـــا الـــسواتل اخلاصـــة ، مبـــا فيوالتـــشارك يف تطـــوير الـــسواتل الـــصغرية وامليكرويـــة  ،واملعـــايرة
تبــادل اد جديــدة الســتخدامها يف الفــضاء، واســتحداث مــوومــن املُزمــع . تعليميــةالألغراض بــا

ــ مــن الــواردةاملعلومــات  وقــد . ستــشعار األرض عــن ُبعــد الاألوكرانيــة والبيالروســية  سواتلال
املقبلـة هـذه، وأُبرِمـت يف هـذا املـضمار           تنفيـذ أنـشطة التعـاون       رامية إىل   لالتدابري  لع برنامج   ِضُو
  .مباشرة  وأوكرانياة بيالروسة يف مجهوريفاقات منفصلة بني املؤسسات املهتمات

عــضاء يف  األول اجتمــاع للــد٢٠١١يونيــه / حزيــرانوُعِقــد يف مجهوريــة بــيالروس يف  
  وأعــرب املــشاركون يف. مــسألة التعــاون يف قطــاع الفــضاء حــولكومنولــث الــدول املــستقلة  

ــة، و باالضــطالع بم االجتمــاع عــن اهتمــامه  ــشعار يف جمــاالت مثــل  خباصــة أعمــال تعاوني است
.  واستكـشاف الفـضاء  ،الفـضائية تـصاالت  واالواستخدام نظام مالحة عـاملي     ،  األرض عن ُبعد  

العمـل  باملهتمـة   كومنولـث   اللـدول األعـضاء يف       فريق عامـل مكـّون مـن ممـثلني ل          تقرر تشكيل و
. التعـاون املتعـدد األطـراف يف قطـاع الفـضاء         نطاق  مواصلة تطوير وتوسيع    الرامي إىل   التعاوين  
  .تعاونيةالجريبية تالشاريع املاملمكنة والتعاون جاالت مبإعداد قائمة بمل اعالفريق وكُلِّف ال
ازدادت بقـدر كـبري     بـيالروس،   مجهوريـة   األنـشطة الفـضائية يف      التـساع نطـاق     ونظرا    

مركـٌز  يف جامعـة بـيالروس احلكوميـة        أُنـشئ   بنـاء علـى ذلـك،       و. الشباب املهنينيتدريب  أمهية  
 ة مــنجمَّــع مرافــق أرضــية الســتقبال ومعاجلــة البيانــات الــواردتعليمــي للفــضاء اجلــوي مــزوَّد مب

كمــا أُِعــّدت . ألرصـاد اجلويــة الــصغرية املُــستخدمة لألغـراض التعليميــة ومــن ســواتل ا سواتل الـ 
جيـري تقـدمي دورات تدريبيـة متخصـصة جديـدة           و. مناهج تدريبية للمتخصصني يف هذا اجملـال      

  .تكنولوجيات الفضاءيف جمال 
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ائج يف املـؤمترات    يف هذا اجملال ومناقشة النتـ     احملقّقة  جنازات  لإلاصة  اخلعارض  وتؤدي امل   
  . التطبيقاتجناح تطوير تكنولوجيات الفضاء واستخدامها يف شىتدورا هاما يف 

ــروس       ــاء ال ــدم العلم ــرر أن يق ــذلك تق ــونتيجــة ل ــان واألوكراني ــون واألمل  ون والليتواني
ســيعقد الــذي  ، للفــضاءالروســي اخلــامساملــؤمتر البييف  عرضــا إيــضاحيا ١٤٤ ونالبيالروســيو

  :تتناول املواضيع التالية، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٧ إىل ٢٥وس من جبمهورية بيالر
  املواد املتقدمة والتكنولوجيا النانوية ألغراض التطبيقات الفضائية؛  )أ(  
مــشروع املنظومــة الفــضائية املتعــددة الوظــائف املــشترك بــني االحتــاد الروســي    )ب(  

، واملـشاريع والـربامج   الفـضاء اجلـوي  نظـام الرصـد الـشامل الـدويل مـن        ومجهورية بـيالروس، و   
  الفضائية الدولية األخرى؛

  السواتل، واملعدات املخصصة الغرض والعلمية؛  )ج(  
  ؛صور سطح األرضمعاجلة   )د(  
  نظم وتطبيقات املعلومات اجلغرافية؛  )ه(  
  ؛التكنولوجيات الفضائية والتعليم يف جمال الفضاء  )و(  
فضائي الـذي مـن صـنع اإلنـسان واملخـاطر الـيت           املشاكل النامجة عن احلطام ال      )ز(  

  تشكّلها الكويكبات واملذّنبات؛
  نظم املالحة الفضائية؛  )ح(  
   .تطبيق نتائج األنشطة الفضائية لصاحل خمتلف قطاعات االقتصاد  )ط(  
وتقّرر أن ُيقَـام بـالتزامن مـع املـؤمتر معـرض للتكنولوجيـات املـستخدمة يف معاجلـة بيانـات                       

ض عن ُبعد وللمعدات واألجهـزة واملعـدات احلاسـوبية اخلاصـة بالتطبيقـات الفـضائية           استشعار األر 
  . املشترك بني االحتاد الروسي وبيالروسCosmos-NTاليت طُوِّرت أثناء تنفيذ الربنامج الفضائي 

    
    كندا    

 ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨[

وكالة الفـضاء الكنديـة     اليت تتوىل القيادة فيها     ة الكندية   الربامج واألنشطة الفضائي  تنفَّذ    
 األخــرى الــضالعة يف األنــشطة الفــضائية   كنديــة الكوميــة اإلدارات احلشــراكة وثيقــة مــع    يف
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هو مسـة متّيـز    أخرى  فضائية  التعاون الدويل مع وكاالت     و. الدوليني كنداوبالتعاون مع شركاء    
ى تلبيــة لــعوالــصناعية العلميــة كنــدا  قــدرات يــزتعزعامــل مهــم يف برنــامج الفــضاء الكنــدي و

ــات البلــ  ــورةأولوي ــتمر . د املتط ــوال واس ــرةالط ــاون  ٢٠١١-٢٠١٠ فت ــشأن التع ــن  ب ــدد م ع
ووزيــر الــدفاع يف   يف كنــدا ع وزيــر الــدفاع الــوطين   وقّــ  ٢٠١١مــارس  /ويف آذار. املــشاريع

هـذا   ويـشكل  .فـضائية الـوعي باألوضـاع ال  مبادئ  بشأن  بيان  على  الواليات املتحدة األمريكية    
بينـهما بـشأن   التعـاون  ويوّجـه  ويـشجع  سلّم بأمهية هـذا الـوعي للبلـدين كليهمـا،        ي اإطارالبيان  

ــصلة ا ــشطة ذات ال ــدا  و. ألن ــضا واصــلت كن ــشركأحــدمــشاركتها باعتبارهــا  أي ــدوليني  ال اء ال
 وكالــةيف بعــض بــرامج متعاونــا  الدوليــة وبوصــفها عــضوا ءحمطــة الفــضااخلمــسة يف اســتخدام 

إيـسا، الـذي ُوقِّـع      مـع   يـة   اتفـاق الـشراكة التعاون    وجيري أيضا جتديـد     . )يساإ(وروبية  الفضاء األ 
خـبري   ٢٠١١يف عـام  انُتِخـب  وقـد  .  سـنوات أخـرى  ١٠، ملـدة  ١٩٧٩عام  يف  ول مرة   عليه أل 
كـان  كمـا   . ملـدة أربـع سـنوات      لمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   ا ل ئيس هو ديفيد غراميز ر    كندي

 لعـام  عـن ُبعـد  م األرض واالستـشعار  الدوليـة لعلـو  أن تستضيف الندوة  سرور كندا من دواعي 
 ممتـازة  يـوفر بيانـات      ٢٠٠٣ق يف عـام     طلِـ الـذي أُ   SciSat-1الكنـدي   وال يزال الساتل    . ٢٠١١

 ١-رسـات اراد كمـا يواصـل الـساتل        .الغـالف اجلـوي العلـوي     ثانويـة يف    الكونات  املز  ن تركُّ ع
  فتحــة اصــطناعيةيرادار ذتــوفري بيانــات مــستقاة مــن  لــسابع عــشرالــذي يعمــل حاليــا لعامــه ا

 علـى   وفيما يتعلـق بـالكوارث الطبيعيـة    لتلبية االحتياجات الكندية  "C "يعمل على نطاق الترّدد   
  .دويلالصعيد ال

    
    ضصد األرر    

ُتــشارك كنــدا مــشاركة نــشطة يف عــدد مــن األفرقــة العاملــة الدوليــة الــيت تــوفر البيانــات     
 ألوســاط املــستخدمني الدوليــة يف إطــار  ٢- ورادارســات١-رادارســاتدة مــن الــساتلني املــستم

ــام          ــق امله ــات، وفري ــون الغاب ــع كرب ــادرة تتبُّ ــدير احملاصــيل ورصــدها، ومب ــشتركة لتق ــة امل التجرب
وتتعاون كندا أيضا مع وكاالت فضاء أخرى من أجل التـشارك يف جمموعـات              . الفضائية القطبية 

منية املستقاة من طائفة متنوعة من سواتل رصد األرض، من أجـل دجمهـا مـع     بيانات السالسل الز  
ــة واحتياجــات       ــة متطلبــات الرصــد واألولويــات العلمي بيانــات أخــرى مــستمدة مــن املواقــع لتلبي

وتــستمر األنــشطة الداعمــة لتطــوير بعثــة  . املــستخدمني الــيت تعــود بالفائــدة علــى اجملتمــع الــدويل  
ؤلفـة مـن ثالثـة سـواتل صـغرية سـتعّزز قـدرات كنـدا علـى املراقبـة           تشكيلة سواتل رادارسـات، امل    

ــة لرصــد األرض    ــربامج الدولي ــساحلية ومــشاركتها يف ال ــة وال ــشكيلة مــصممة  . البحري وهــذه الت
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حبيث حتتوي على وحدة قادرة على تعزيز الكشف عن السفن عن طريق التقـاط اإلشـارات الـيت              
  ).AIS(استخدام نظام االستبانة اآليل تبثها املراكب الضخمة العابرة للمحيطات ب

  ويتـوىل  .بيانـات رصـد األرض    تلقـي وإدارة    رئيـسي يف    دويل  دور  تواصل كنـدا أداء     و  
الكنديـة  املـستمدة مـن الـسواتل       بيانـات   زيل ومعاجلـة ال   ـ تنـ  عـد املركز الكندي لالستـشعار عـن بُ      

الفريــق العامــل املعــين يف  كمــا أن املركــز هــو املنظمـة الكنديــة الرائــدة . وروبيــةكيـة واأل يرواألم
بنظم وخدمات املعلومات، ويتعاون، بالعمل مـع إيـسا ومـع بلـدان أخـرى، علـى تنفيـذ حفـظ          

أُنـِشئ يف اآلونـة األخـرية    و. التباديل باستخدام النظم األرضـية بالتشغيل البيانات الطويل األجل  
 لـشؤون الفـضاء اجلـوي       بالتعاون مع املركـز األملـاين       موطن مجاعة اإلينوفيك يف مشال كندا،      يف

 ،TerraSAR X، مرفق حمطة أرضية ساتلية لتلقّي البيانات مـن الـساتل   والقطاع اخلاص يف كندا
 كمـا أن    .ثوألغراض البح  املستقاة من الساتل املذكور      البياناتبأملانيا كندا   زّود   ت ويف املقابل 

 الــتغري العــاملي، ألغــراضمبــادرة رصــد األرض مــشارك ناشــط يف ملركــز الكنــدي لالستــشعار ا
ســتراليا كــل مــن أاألرض يف حبــاث رصــد نظمــات الوطنيــة ألاملالتعــاون بــني الــيت تنطــوي علــى 

بغيـة تقيـيم    ،  ) املشترك بني أستراليا والربازيل والصني وكندا      ربنامجال (الصني وكندا والربازيل و 
لالستـشعار عـن ُبعـد      املركز الكندي   ويشارك  . ر العاملي واالجتاهات يف جمال التغيّ   خمتلف اآلثار   

كة مـع منظمـات علميـة       شـرا ي، يف   رضـ لرصـد تغّيـر الغطـاء األ       نظام أمريكا الشمالية  تطوير  يف  
  .ة املكسيك والواليات املتحدتابعة حلكوميت

يف كنـديون   ومن خـالل الربنـامج اجلـامع لرصـد األرض التـابع إليـسا، يـساهم علمـاء                     
ــايرة ــات مع ــن   البيان ــواردة م ــساتل ال ــسان  Cryosat-2ال ــق يف ني ــذي أُطل ــل / ال  ويف ٢٠١٠أبري
كمـا تـستخدم كنـدا بيانـات الوقـت شـبه احلقيقـي املـستمدة                . صحة هذه البيانـات    من   التحقق

 لتحـسني منوذجهـا احلاسـويب للتنبـؤ بـأحوال         البعثة املعنيـة برطوبـة التربـة وملوحـة احمليطـات          من  
للجنــة املعنيــة بــسواتل ل الفريــق املخــتص برصــد األرض واوتواصــل كنــدا دعــم أعمــا. الطقــس

  . املنتديات املتعّددة األطرافيف  رصد األرض واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
    

    إدارة الكوارث    
منذ بداية عضوية كندا ومشاركتها يف ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنـسَّق            

ّمى أيـضا امليثـاق الـدويل       املُـس (للمرافق الفضائية يف حالة وقوع كوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة            
 مبهمـة   ٢- ورادارسات ١-رادارسات، عهدت إىل الساتلني     )بشأن الفضاء والكوارث الكربى   

. التقاط صور تدعم جهود اإلغاثة من الكـوارث والتخفيـف مـن وطأهتـا علـى الـصعيد الـدويل                   
ريهـا   واصلت كندا مشاركتها يف امليثاق املذكور من خالل توفري البيانـات وغ  ٢٠١١ويف عام   
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واسـع النطـاق يف خلـيج       الالتسرب النفطـي    من منتجات املعلومات، مثل الصور امللتقطة لرصد        
ومـن  . تـسونامي والفيـضانات يف اليابـان      والفيضانات الواسعة النطاق يف باكستان وال     املكسيك  

العلميــة والتــشغيلية ألغــراض البحــث،  مثــل برنــامج التطبيقــات دوليــةاتفاقــات وبــرامج خــالل 
وقـّدمت كنـدا مـؤخرا،      . ة الدوليـ  يـة هـود البحث  اجل علـى للمـساعدة   الساتلية أيضا   صور  لا ُوفرت

صورا التقطهـا    إدارة الكوارث بواسطة السواتل يف الكارييب،     من خالل مشاركتها يف مشروع      
  .الساحليةيف املناطق  لطوارئلوالتأهب  من أجل إدارة الكوارث ٢-رادارساتالساتل 

    
    البحث واإلنقاذ    

ــ   ــدا لت واصـ ــامكنـ ــدور نـــشط يف القيـ ــساتلي الـــدويل  بـ ــام الـ ــاذ النظـ  للبحـــث واإلنقـ
تطبيقـات   تـستخدم  ١٩٧٩أُسـست يف عـام   أخرى دولية  مبادرة  ، وهو   )سارسات-كوسباس(

ــضاء  ــالف ــد . ساعدة املنكــوبنيمل ــداأســهموق ــدة    ت كن ــصرمة بع ــثالثني املن ــسنوات ال ــوال ال  ط
ي أحـوال    لتقـصّ  أرضـي مـنخفض    ات مـدار  مـنت سـواتل ذ    ق علـى    اإلنقاذ حتلّ للبحث و محوالت  
دعمـا فعـاال،     هـذا الربنـامج اإلنـساين     دا  وتـدعم كنـ   . تتـوىل تـشغيلها الواليـات املتحـدة       الطقس  

سـواتل البحـث واإلنقـاذ ذات املـدار األرضـي       منظومـة تطوير اجليـل املقبـل مـن    وتضطلع اآلن ب 
إنقــاذ علــى مــنت  الــيت ســتنقل محــوالت حبــث و ، سارســات-كوســباساملتوســط التابعــة لنظــام  
النظـام العـاملي لتحديـد    تـشكيالت   هـا مبـا في ، متوسـط  يف مدار أرضي    سواتل املالحة اليت تعمل   

  .غاليليوونظام ) غلوناس(النظام العاملي لسواتل املالحة و) GPS(املواقع 
    

    الصحة العمومية    
لجنــة قـّدمت كنــدا، بوصـفها عــضوا يف فريـق العمــل املعـين بالــصحة العموميـة التــابع ل       

للجنــة ، تقريــرا يف الــدورة الثامنــة واألربعــني اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
 ةوميــالــصحة العمحتــسني  يف تكنولوجيــا الفــضاء االســتفادة مــن عــنالفرعيــة العلميــة والتقنيــة 
(A/AC.105/C.1/L.305)،     ــق ــة لتطبيـ ــة الراهنـ ــة باحلالـ ــات املتعلقـ ــه املالحظـ ــدمي خلّـــصت فيـ تقـ

 ٢٠١١يونيــه /ويف حزيــران.  يف العــاملعــددراســة األوبئــة عــن ُب وعــدات الــصحية عــن ُباخلــدم
إجــراءات  الختــاذ تكنولوجيــا الفـضاء اســتخدام "ة عمــل حــول موضـوع   حلقـ استـضافت كنــدا 

وأفكــار وجمــاالت رؤى ُعرضــت فيهــا ، "ر املنــاخ يف ســياق التكيــف مــع تغّيــموميــةالــصحة الع
  .املتعدد التخصصات ةموميالفضاء والصحة العتكنولوجيا جديدة يف ميدان تعاون 
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    حمطة الفضاء الدولية    
ــدا تواصــل   ــسي أداء كن ــن خــالل     دور رئي ــة م ــضاء الدولي ــة الف ــا  يف حمط تكنولوجياهت

ــةوأحباثهــا اخلاصــة بالتــشغيل اآليل،  ــداب ، العلمي ــدي  مالحــي الفــضاء وانت ويف كــانون . نيالكن
 H-II اليابانيـة     مركبـة النقـل    (Canadarm2) ٢-نـدارم ك  الـذراع اآليل   الـتقط  ٢٠١١يناير  /الثاين

)HTV-2 (     ٢٠١٢وسـيقوم الـذراع يف أوائـل عـام          . حمطـة الفـضاء الدوليـة     وأرساها إىل جانـب 
. ، ليسجل بذلك أول عملية التقاط ملركبة جتارية غري مأهولـة SpaceX Dragonبالتقاط املركبة 

 ٢-كنـدارم نـدي، الـذي يـشمل الـزراع         ، قـّدم نظـام اخلـدمات املتنقـل الك         ٢٠١١وخالل عام   
، الــدعم لــرحالت مكــوك )Mobile Base(ونظــام القاعــدة املتنقلــة ) Dextre(وجهــاز دكــستر 

ــضاء  ــضائي      . STS-135 وSTS-134و STS-133الف ــة املكــوك الف ــى مــنت رحل ــد أُطِلقــت عل وق
ــة غـــودارد STS-135األخـــرية  ــة ا ) Goddard( احلمولـ ــة للمالحـ ــة لـــإلدارة الوطنيـ ــة التابعـ جلويـ
بالواليات املتحـدة، والقـصد مـن احلمولـة هـو البيـان العملـي الـذي سـُينفّذ يف                   ) اناس(والفضاء  

ــام  ــاز    ٢٠١٢ع ــالوقود باســتخدام جه ــد اآليل ب ــة التزوي ــارس / آذار١٩ويف . دكــستر لعملي م
نيــدي للفــضاء وعلــى متنــه عينــات مــن ييف مركــز ك STS-133 هــبط املكــوك الفــضائي ٢٠١١

واسـتمرت يف عـام     . APEX-CSA2ة الكنديـة    بـ ألبيض، وهي عينات من التجر    أشجار التنُّوب ا  
علــى مــنت حمطــة الفــضاء الدوليــة، وذلــك جبمــع   ) VASCULAR( التجربــة فاســكوالر ٢٠١١

كمــا ُجمعــت يف . قياســات قبــل الرحلــة وبعــدها لبنيــات األوعيــة الدمويــة البــشرية ووظائفهــا  
نـات عـن مثانيـة مالحـني فـضائيني ممـن عملـوا              الكنديـة بيا  ) Hypersole(سياق جتربة هايربسول    
، وذلـــك خـــضعوا للتجربـــة STS-135 وSTS-134 وSTS-133الفـــضائية  علـــى مـــنت الـــرحالت

 كانــت فتــرات بقــائهم القــصرية األمــد يف الفــضاء تــؤثر علــى مــدى حــساسية    إذالتحديــد مــا 
  .قدامهمأمستشِعرات الضغط املوجودة يف 

    
    ءالفضابعثات استكشاف     

" نيوسـات " راقبة األجسام القريبة مـن األرض     كندا إلطالق الساتل امليكروي مل    تستعد    
ــساتل هــو ا  . ٢٠١٢يف عــام  ــة مــن األرض  عــن لكــشف والقــصد مــن هــذا ال األجــسام القريب
ــوفري بيانــات أساســية  وتعقّبــها   طــاماحلوالــسواتل (حــول األرض عــن األجــسام الــيت تــدور  وت
مقـراب فـضائي للبحـث عـن الكويكبـات القريبـة       أول " نيوسات"ساتل السيكون  و). الفضائي

مطيــاف األشــعة ، وكــذلك خمتــرب املــريخ العلمــي ٢٠١١ناســا يف عــام وأطلقــت  .مــن األرض
سامهة و املــهــوالــذي  مــنت املركبــة املتنقلــة كيوريــوزييتعلــى الــسينية وجــسيمات ألفــا احملمــول 
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ــدا لــ  ــة أنــواع صخور والتركيــب الكيميــائي للــ حتديــد تمكني العلمــاء مــن املقدمــة مــن كن الترب
  .على سطح املريخاملوجودة 

    
    بعثات الفلك الفضائية    

واصــلت كنــدا عملــها مــع ناســا وإيــسا بــشأن مقــراب جــيمس ويــب الفــضائي، وتقــوم    
بتصميم وصـنع إحـدى جمموعـات األجهـزة العلميـة األربـع للمقـراب، الـيت حتتـوي علـى كـامريا                       

الـدقيق، وجهـاز علمـي يـسمى اجلهـاز اخلـايل مـن              عالية احلـساسية، وجهـاز االستـشعار للتوجيـه          
وســتتوىل أدوات املقــراب  . الفتحــة للتــصوير باألشــعة حتــت احلمــراء القريبــة ورســم األطيــاف       

الفــضائي الكنديــة توجيــه املركبــة الفــضائية مــن أجــل توجيــه املقــراب توجيهــا دقيقــا إىل أهدافــه    
ــسماوية، مــع البحــث يف الوقــت نفــسه عــن الكواكــب خــارج اجمل     ــستند . موعــة الشمــسية ال وي

، إىل )BRITE" (برايـت "، أو اختـصارا  Bright Target Explorerتصميم السواتل النانويـة املـسماة   
 Microvariability and Oscillationsتصميم ساتل التغريات الصغرية وتذبذبات النجـوم امليكـروي  

of Stars موست"، أو اختصارا) "MOST .(يـة أهـدافا علميـة مماثلـة،     وستدعم هذه السواتل النانو
 لقيـاس التباينـات يف مـدى سـطوع عـدد      موسـت وستـستخدم مقرابـا أصـغر مـن مقـراب الـساتل       

 برايـت، الـيت هـي فكـرة كنديـة،         وقـد اجتـذبت سـواتل       . كبري من بني أسـطع النجـوم يف الـسماء         
 اهتمامــا دوليــا، فقــدمت بولنــدا والنمــسا ســاتلَني نــانويني مــن كــل منــهما، وســتتألف مــن هــذه   
ــانونيني الكنــديني، تــشكيلة مــن املقاريــب الفــضائية       ــة املطــاف، مــع الــساتلَني الن الــسواتل يف هناي

وواصـلت كنـدا تعاوهنـا مـع اليابـان فتربعـت بنظـام للقيـاس لـساتل الدراسـات الفلكيـة                      . الصغرية
ــسينية    ــعة ال ــشأن األش ــافاير     ). ASTRO-H(ب ــساتل س ــرر إطــالق ال ــن املق ــابع ) Sapphire(وم الت

ــوزار ــام   ل ــوطين يف ع ــدفاع ال ــضائي ســيتيح رصــد     ٢٠١٢ة ال ــصري ف ــشعار ب ، وهــو ســاتل است
ــضاء ألغــراض         ــوعي مبجــال الف ــع نطــاق ال ــع وسيوّس ــدار أرضــي مرتف األجــسام املوجــودة يف م

وستــسهم البيانــات املقدمــة مــن الــساتل ســافاير يف أعمــال شــبكة الواليــات املتحــدة    . العمليــات
  .مية إىل تعزيز األمان يف الفضاءملراقبة الفضاء، دعما للجهود الرا

    
    االستدامة يف األمد البعيد    

 اسـتدامة أنـشطة   ني املـتعلقني ب    بشأن اجلانبني الرئيـسيني التـاليَ      تواصل كندا عملها حاليا     
وتـسلّم كنـدا بـأن    . الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، ومهـا طقـس الفـضاء واحلطـام الفـضائي            

طقـس الفـضاء،    مسامهة هامـة يف تطـوير علـوم          هو   قس الفضاء املبادرة الدولية بشأن ط   تأسيس  
املبــادرة، ضــمن أهــداف  مــن أهــداف وســيكون .  للمبــادرة التوجيهيــةاللجنــةعــضو يف وهــي 
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املبــادرة وستــستخِدم . ه التنبــؤ بــوتتــيحطقــس الفــضاء مجــع بيانــات ُتــستخدم لنمذجــة أخــرى، 
. ا مركـز كنـدا للتنبـؤ بطقـس الفـضاء          املعنية بطقس الفـضاء علـى نطـاق العـامل، مبـا فيهـ             راكز  امل
واسـعة  ال جمموعتـها  ُتجمـع بواسـطة   دراسـات    يف املبادرة أيـضا بتـوفري بيانـات لل         تسهم كندا وس

طــيط تخويتواصــل ال. غنطيــسية وصــفائف الــرادارية، مثــل أجهــزة قيــاس املمــن األجهــزة األرضــ
ؤلفـة  املقترحـة امل  ةاالتـصاالت وأحـوال الطقـس القطبيـ    بعثـة  مـن    املستعملنياحتياجات  لتحديد  

تـصاالت يف أعـايل     االوتوفري خـدمات     الطقسالتنبؤات بأحوال   حتسني  واهلادفة إىل   من ساتلني   
) ePOP(محولـة مـسبار التـدفّق القطـيب املعـّزز           إلطـالق   كنـدا   تـستعد   و. القطب الشمايل منطقة  

بار ، وسيحتوي املـس   ٢٠١٢يف عام    )CASSIOPE(على منت الساتل الكندي الصغري كاسيوب       
  .على جمموعة مؤلفة من مثانية أجهزة علمية ستجمع البيانات عن آثار العواصف الشمسية

ويف جمال احلطام الفضائي، اسُتهِلّ مع إدارة ناسا مترين بشأن التـرابط التقـاطعي خيـص               
جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت      مرافق السرعات الفائقـة، سـُتعرض نتائجـه يف اجتمـاع      

. ٢٠١٢الــذي ستستــضيفه كنــدا يف عــام ) جلنــة التنــسيق املــشتركة (احلطــام الفــضائيواملعنيــة ب
، وتتـوىل رئاسـة اللجنـة    ٢٠١٠وقد أصـبحت كنـدا عـضوا يف جلنـة التنـسيق املـشتركة يف عـام             

املتعــدد التخصــصات  لمــؤمتر الــدويلوُنظِّمــت الــدورة الثالثــة ل . ٢٠١١/٢٠١٢خــالل الفتــرة 
 يف كنــدا، وتناولــت يف املقــام األول املــسائل القانونيــة ٢٠١١م يف عــااملعــين باحلطــام الفــضائي 

وسُيوّزع تقريـر عـن أعمـال       . املرتبطة بالتخفيف من احلطام الفضائي وخدمة السواتل يف املدار        
، هبـدف اإلسـهام     استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية       تلك الدورة ويقدم إىل جلنة      

لــيت يــشكلها احلطــام الفــضائي، مــع التركيــز علــى أمهيــة   يف النقــاش الــدويل حــول التحــديات ا 
ــدويل وضــرورته  ــة    . التعــاون ال ــة الفــضاء الكندي ــة املوجــودات الفــضائية لوكال ويف ســياق محاي

عندما تواجـه إنـذارات اقتـراب شـديد، قامـت الوكالـة بتطـوير وتفعيـل نظامهـا اخلـاص بتقيـيم                    
  .تبطة باحلطام الفضائي إدارة مأمونةخماطر االصطدام ورصدها، من أجل إدارة املخاطر املر

    
    بناء القدرات    

واصلت كندا العمل بنشاط على بناء قدراهتا الفضائية من خالل التعـاون مـع اجلامعـات                  
. الكندية وأوساط صـناعة الفـضاء ومـن خـالل إقامـة الـشراكات الدوليـة، مبـا يف ذلـك مـع إيـسا                        

التــابع إليــسا، تــسهم ) Living Planet(وعــن طريــق مــشاركة كنــدا يف برنــامج الكوكــب احلــي  
أوساط الصناعة الكنديـة بتـوفري جهـاز يـسمى جهـاز اجملـال الكهربـائي لكـل سـاتل مـن تـشكيلة                        

التابعة إليسا واليت تركز على حتسني قيـاس اجملـال         ) SWARM(سواتل استكشاف األرض سوارم     
وحبكـم املركـز   .  األيـوين املغنطيسي لألرض والتباينات اليت حتدث فيـه مـن جـراء الغـالف اجلـوي           
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الذي تتمتع به كندا بوصفها عضوا تعاونيا يف إيسا، تشارك حاليا يف العديد من بـرامج الوكالـة،                  
الربنامج اجلامع لرصد األرض، واملكون الفضائي لربنـامج الرصـد العـاملي لألغـراض              : وهي التالية 

العلـوم الفيزيائيـة، وبرنـامج البحـوث        ، والربنامج األورويب لعلـوم احليـاة و       )غميس(البيئية واألمنية   
ــامج األورويب         ــا، والربن ــام للتكنولوجي ــدعم الع ــامج ال ــصاالت، وبرن ــواتل االت ــشأن س ــة ب املتقدم

، والربنـــامج األورويب ألنـــشطة النقـــل واألنـــشطة االستكـــشافية  )أورورا(الستكـــشاف الفـــضاء 
ضائية أساسـية متخصـصة     وقد أفضت هذه العضوية الراسخة إىل تطوير تكنولوجيـات فـ          . البشرية

  .وسّهلت وصول كندا إىل البيانات والبىن التحتية الفضائية األوروبية
    

    إكوادور    
 ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٦[
حافظـــة مبيف جزيـــرة بـــالترا اليـــا ري حنـــه جيـــأكوادوريـــة أعلنـــت القـــوات اجلويـــة اإل  

دفـاع  بالتعـاون مـع هيئـات    ال الفـضاء اجلـوي،   إنشاء مركز للبحث والرصد يف جمـ      غاالباغوس
  :كما يليركز وأهداف امل. شراكة مع جامعات وطنية ودوليةبالأخرى و
  إجراء البحوث عن احلطام الفضائي؛  )أ(  
  رصد األجسام القريبة من األرض؛  )ب(  
  .إجراء البحوث بشأن الغالف اجلوي وطقس الفضاء ورصدمها  )ج(  
يــة بــأن املــشروع املــذكور أعــاله يف مرحلــة التنفيــذ   كوادورالقــوات اجلويــة اإلوتفيــد   

  .٢٠١٤األولية، ومن املتوقع أن يكون قيد التشغيل يف موعد أقصاه الربع الثالث من عام 
    

    اليابان    
 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١[
  

    املشاركة يف برنامج حمطة الفضاء الدولية    
لتعــاون العلمــي والتكنولــوجي لاء الدوليــة هــو أكــرب برنــامج دويل برنــامج حمطــة الفــض  

ــه  ــط جــرت حماولت ــدان  يف ق ــدا  مي ــا جدي ــل أفق ــو  ميث ــضاءه ــس .الف ــامج يف وسي ــادةهم الربن  زي
  .استخدام الفضاء اخلارجي وحتسني نوعية حياة اإلنسان



 

14 V.11-87587 

 

A/AC.105/1008 

ون مع مجيع   وما برحت اليابان تعمل بنشاط على تعزيز برنامج حمطة الفضاء الدولية بالتعا             
وتشمل مسامهات اليابـان يف هـذا الربنـامج تطـوير وحـدة التجـارب               .البلدان األخرى املشاركة فيه   

  .(HTV) املعروفة اختصارا باسم H-II Transfer Vehicle، ومركبة النقل )Kibo" (كيبو"اليابانية 
تعـاون  بـرامج ال  أبـرز    وتسهم اليابـان يف برنـامج حمطـة الفـضاء الدوليـة، الـذي هـو مـن                   
ــدويل ــسلمية،  جمــال اســتخدام   يف ال ــة األوىل هلــذا   الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــذ البداي من
  .اتيف املدارخمتلفة إلجراء جتارب  كيبو وحدة االختبارات اليابانيةوُتستخدم . الربنامج
 أنــشأت الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي مكتــب   ٢٠١٠يوليــه /ويف متــوز  

  .كيبو من أجل آسيا، الذي سريوج الستغالل الوحدة لدى النظراء اآلسيوينياستغالل وحدة 
علـى مـنت     الدوليـة    حمطـة الفـضاء   ساتوشـي فوروكـاوا إىل      وسافر مالح الفضاء الياباين       

إقامتــه الطويلــة علــى مــنت  ٢٠١١ هيونيــ/حزيــرانيف وبــدأ  ،املركبــة الفــضائية الروســية ســويوز
، ومـن املقـرر أن      ه يف احملطة، مبا يف ذلك إجـراء جتـارب خمتلفـة           وينفذ املالح حاليا مهمت    .احملطة

الفــضاء اليابــاين كويتــشي واكاتــا ســيكون مــالح و. نــوفمرب/يعــود إىل األرض يف تــشرين الثــاين
. ذلك الـدور  بـ يقوم  فضاء آسيوي   مالح  ول  ، وهو أ  ٣٩أثناء الرحلة   قائد حمطة الفضاء الدولية     

 يابـانيني آخـرين للعمـل      فـضاء مالحـي   ثالثـة    تأهيـل  ٢٠١١يوليه  /متوزمت يف   إضافة إىل ذلك،    و
  .على منت حمطة الفضاء الدولية

 اآلن بــدور مهــم يف نقــل اإلمــدادات إىل حمطــة الفــضاء  HTVوتــضطلع مركبــة النقــل   
 جنحـت املركبـة يف إجنـاز        ٢٠١١مارس  /يناير إىل آذار  /وخالل الفترة من كانون الثاين    . الدولية

ت إىل حمطة الفضاء الدولية مواد إعادة إمـداد وأرفـف جتـارب وقطـع               مهمتها الثانية، حيث نقل   
  .غيار للنظم

    
    االستشعار عن بعد    

 ١٤ سـاتال مـن      ٢٧مـشهد التقطهـا      ٥ ٠٠٠ تشعر اليابان ببـالغ االمتنـان لتلقيهـا حنـو           
بلدا ومنطقة استجابة للزلزال الكبري الذي ضرب شرق اليابان، وذلك من خـالل أطـر تعاونيـة                 

  . كامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى، فضال عن مشروع سنتينل آسيادولية
ففـي ميـدان    . تعمل اليابان على تعزيز التعـاون الـدويل يف عـدد مـن امليـادين األخـرى                و  

 مــن خــالل ، بالفــضاءذات الــصلةرصــد األرض، تتعــاون اليابــان تعاونــاً وثيقــاً مــع املنظمــات   
 شاركاً للجنـة التـصاميم والبيانـات   رئيـساً مـ  وبصفة اليابان . األرضاملعنية بسواتل رصد    اللجنة  

 إلنـــشاء املنظومـــة العامليـــة لـــنظم رصـــد األرض تـــرّوجالتابعـــة للفريـــق املعـــين برصـــد األرض، 
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 قيـادي يف اجلهـود املبذولـة إلنـشاء تلـك املنظومـة، وفقـاً خلطـة                  ر، وُتواِصل القيام بـدو    )يوسغ(
  .تنفيذهال العشر السنوات
فريــق التنفيــذ حاليــا ) جاكــسا(الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  س تــرأو  

الــذي يــسهم يف أنــشطة تكنولوجيــا ، االســتراتيجي التــابع للَّجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض
 يف هــذا ا قياديــادوروتــؤدي اليابــان . الفــضاء الــيت يــضطلع هبــا الفريــق املخــتص برصــد األرض

املعنية بـسواتل رصـد     جنة  لالني التاليني من جماالت األولوية لدى ال      اجمل يف   وذلك أساسا ،  الصدد
  .رصد غازات الدفيئة وتتبُّع الغابات والكربون: األرض

ســاتل يتــوىل رصــد غــازات االحتبــاس احلــراري مــن الفــضاء،  بالبنــد املتعلــق ومبوجــب   
وزارة   بـني بعثـة مـشتركة     ، الـذي هـو      )غوسات، أو إيبـوكي    (رصد غازات االحتباس احلراري   

ــة ــة   البيئ ــوطين للدراســات البيئي ــاين أُطِلقــت يف جاكــسا و واملعهــد ال ــاير /كــانون الث ، ٢٠٠٩ين
وتنـتج  . الحتبـاس احلـراري العـاملي يف الغـالف اجلـوي          اغـازات   الرصد الدقيق لتوزُّع تركُّـزات      

ي لنفثـ امليثـان بالتعـاون مـع خمتـرب الـدفع ا           و ثاين أكسيد الكربون  وتوزع بيانات تركّزات    اليابان  
  .ثاين أكسيد الكربون تدفقلصايف نهائية النواتج التوزيع أيضا يف بدأت اليابان و. ناساالتابع ل

صـطناعية  االفتحـة  الذو  يرجَّح أن يكون الـرادار      ،  بتتبُّع الغابات والكربون  فيما يتعلق   و  
تقـدم  لـساتل امل  واملركّـب علـى مـنت ا      " L "من نوع مصفوفة املطاورة العامل علـى نطـاق التـرّدد          

برنـامج األمـم املتحـدة      املقترحـة يف     لتحقيـق قيـاس األنـشطة        صـاحلا " دايتـشي  "لرصد األراضـي  
بــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة للتعــاون يف جمــال خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغا 

)REDD+(      أن دايتـشي  مبقـدور الـساتل   و. ، ولتقدمي التقارير عـن تلـك األنـشطة والتحقـق منـها
الكتلـة احليويـة للغابـات     أن يقـيس مقـدار      و واخلاليـة منـها      غابـات عن املناطق املغطاة بال   يكشف  

ــة  وهــو أمــر األرض، ســطح فــوق  ــاس حاســم األمهي ــون معــدالت امتــصاص   لقي ــاتكرب  الغاب
صـورا وخـرائط باسـتبانة قـدرها        جاكـسا   أعـّدت    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول يف  و. انبعاثاتهو

الــساتل اســتخدام هــذا ، بلعــاملغطــاة بالغابــات واخلاليــة منــها يف ا  أمتــار لتوزيــع املنــاطق امل ١٠
رصـد الـساتل    لـى ذلـك،     وعـالوة ع  . يف العـامل  اسـتبانة   لديه أعلى    الذي   املتقدم لرصد األراضي  

إلدارة الربازيليـة   اهليئـات   ايتشي قطع األشجار غري القانوين يف منطقة األمازون، بالتعـاون مـع             د
يف مـع املعهـد الـوطين لبحـوث الفـضاء التـابع للربازيـل               تعـاون   شرعت جاكـسا يف ال    ، و الغابات

ــذكور      ــم املتحــدة امل ــامج األم ــار برن ــتخدام  و)+REDD(إط ــشي باس ــساتل دايت ــتتحقق . ال وس
علـى  املوجـودة   نقـاذ   اإلبحـث و  إمكانية اسـتخدام محولـة ال     من   واملعهد الوطين املذكور     جاكسا

أن اليابان أهنـت تـشغيل الـساتل          من رغموبال. ةلرصد إزالة الغابات املداري   دايتشي  منت الساتل   
يف قـضايا البيئـة وتغـري املنـاخ      فإهنا ستواصل اإلسـهام يف حـل         ٢٠١١مايو  /أيار ١٢دايتشي يف   
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منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            مثـل    العامل عن طريق التعاون مـع هيئـات دوليـة         
  .وأمانة اتفاقية رامسار

 اجملـال إلجـراء عمليـات رصـد طويلـة األمـد             بعثـة رصـد الـتغري العـاملي       وأخريا، سـتتيح      
 وتتكـون هـذه البعثـة مـن     .لفهم آثار تغري املناخ على مـدى سـنوات عديـدة      ة ضرورية   ستمروم

ــسواتل مهــا    ــن ال ــسلتني م ــسلة : سل ــتغريات لرصــد  GCOM-Wسل ــاه ويف ال ــسلة دوران املي سل
GCOM-C مطلع العام املقبل السلسلة سُتطلق يف و. التغريات املناخية لرصدGCOM - W1.  

    
    العاملية لسواتل املالحةنظم الدولية املعنية بال اللجنة    

االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل    استــضافت اليابــان   
وعنــدما ضــرب الزلــزال . ٢٠١١بتمرب ســ/ أيلــول٩ إىل ٥طوكيــو مــن  الــذي ُعِقــد يف املالحــة
 إســهاما الــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــةأســهمت مــارس، /آذارمشــال شــرق اليابــان يف ر املــدم
وُينتظـر حبمـاس كـبري      . نقاذ والترميم نطاق اليت بذلت يف البحث واإل     واسعة ال الهود  اجليف  فعاال  

تعزيـز  ا، وإسـهامها املتوقـع يف       تطبيقاهت باعتبارها أحد إدارة الكوارث   بأنشطة  الشبكة  اضطالع  
القـائم علـى    نظـام التعزيـز     النظام الـساتلي شـبه الـسميت و       تعزيز  تواصل اليابان   و.  البشري األمن
  . الوظائفةتعدداملنقل الاتل وس
    

    امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ    
يف عـام   ) امللتقـى (تأسَّس امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ                   
وشاركت يف امللتقـى، الـذي هـو        . لتعزيز أنشطة الفضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        ١٩٩٣

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

تــيح امللتقــى، الــذي يــشهد مــشاركة متزايــدة مــن مــسؤولني رفيعــي  وي.  بلــدا ومنطقــة٣٠مــن 
  .املستوى، فرصة طيبة لبحث التعاون الدويل يف جمال أنشطة الفضاء

ــة       ــة يف اجملــاالت التالي ــة عامل ــا أفرق ــى حالي ــشكل امللتق ــات  : وي رصــد األرض، وتطبيق
ــة    ــة يف جمــال الفــضاء، واســتغالل البيئ  الفــضائية، وذلــك ســواتل االتــصاالت، والتعلــيم والتوعي

كمـا يـدعم امللتقـى      . لتبادل املعلومات بشأن أنشطة وخطط كل بلـد وإقلـيم يف تلـك اجملـاالت              
ــة وأن تعــزز       ــة البيئ ــة الــيت ميكــن أن تــساعد علــى إدارة الكــوارث ومحاي إقامــة املــشاريع الدولي

  .التعاون بني األطراف املشاركة
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 تـشرين   ٢٦ إىل   ٢٣سـتراليا، مـن     وُعقدت دورة امللتقـى الـسابعة عـشرة يف ملبـورن، أ             
لفـضائية  دور تكنولوجيا الفضاء والصناعات ا    ، وكان موضوعها الرئيسي     ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 التأّهــب اســتعراض"عنــوان ســتراليا مبــادرة جديــدة ب   أاقترحــت و.يف التــصدي لتغّيــر املنــاخ  
حـضر  و .”Climate R3“أو اختـصارا  " الرئيـسية تغّيـرات املنـاخ   الستفادة من بعثـات  اإلقليمي ل

  . بلدا ومنطقة، وست منظمات دولية٢٣ مشاركا من ٢٣٠الدورة حنو 

 كـانون   ٩ إىل   ٦يف سـنغافورة مـن      ة عـشرة    امللتقـى الثامنـ   دورة  وكان من املقـّرر عقـد         
 حتت شعار التعاون اإلقليمي من أجل بيئـة الغـد؛ وأن تتـشارك رعايتـها                ٢٠١١ديسمرب  /األول

 وجتهيـز البيانـات   مركز التـصوير واالستـشعار      اء والتكنولوجيا؛ و  رابطة سنغافورة لشؤون الفض   
ووزارة التربيـة والتعلـيم والثقافـة والرياضـة والعلـوم            ؛ الوطنيـة  سـنغافورة التـابع جلامعـة     عن بعد   

  .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي و؛والتكنولوجيا يف اليابان
    

    االت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئلملتقى اإلقليمي لوكاألنشطة التعاونية ل    
ــشات     ــروض واملناقـ ــاء العـ ــيت دارت يفأثنـ ــسات  الـ ــة و جلـ ــة األربعـ ــة العاملـ يف األفرقـ

نـشطة التعاونيـة الثالثـة     املاضـية، اسـتهل امللتقـى األ    القليلـة  اجللسات العامة على مدى السنوات    
  :تسوية املسائل اإلقليميةالتالية الرامية إىل 

ري التطبيقــات الفــضائية لــصاحل البيئــة، وهــي مبــادرة لإلســهام يف مبــادرة تــسخ  )أ(  
  حل مسائل تغّير املناخ باستخدام سواتل رصد األرض؛

، )سـتار (مبادرة تسخري تكنولوجيا السواتل لصاحل منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ               )ب(  
ــاحثي امللتقــى ومهندســيه، ألغــراض       ــادرة لتطــوير ســواتل صــغرية، بالتعــاون مــع ب ــاء وهــي مب بن

وجيـري حاليـا تطـوير بعثـة سـتار لتـصبح بعثـة تابعـة ملـشروع بعثـات التـشكيل الـدويل                        . القدرات
  اجلامعي الياباين، الذي متّوله وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا؛

، وهــو مــشروع دويل مــشترك تتــوىل )Sentinel Asia(مــشروع ســنتنيل آســيا   )ج(  
وقـد اسـُتحدث هبـدف دعـم عمليـات إدارة الكـوارث واإلنقـاذ، يف حـال                  . هام أمانتـه  اليابان م 

وقوع كوارث واسعة النطـاق يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـن خـالل تطبيـق تكنولوجيـات مثـل                      
ــة  ٢٠١٠أبريــل /ويف نيــسان. بيانــات ســواتل رصــد األرض  ــة الثاني  انتقــل املــشروع إىل املرحل

)STEP2 Web-GIS(ادة عدد السواتل اليت توفّر البيانـات الـضرورية وإجـراء جتربـة     ، املتعلقة بزي
واسعة القدرة وفائقة السرعة لبثّ املعلومات ذات الصلة بالكوارث باسـتخدام الـساتل اليابـاين         

وتـضطلع تايلنـد   ). KIZUNA" (كيزونـا  " النطـاق  العـريض ك  شبَّاملـ ندسـي   اهلختبار  االعرض و لل
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؛ وانــضّمت إليهــا منغوليــا ونيبــال يف  ٢٠٠٩يوليــه /نــذ متــوزوالفلــبني واليابــان هبــذه التجربــة م 
ــول ــبتمرب /أيلـ ــايل     (٢٠١٠سـ ــع التـ ــن املوقـ ــات مـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى املزيـ ــصول علـ ــن احلـ : ميكـ

http://sentinel.tksc.jaxa.jp.(  
الـذي ضـرب اجلـزء    الزلـزال الكـبري   عقـب  يف اليابـان    الـيت تبـذل     نقـاذ   ودعما جلهود اإل    

سـاتلية،  صـور  سـنتينل آسـيا   ُوفـرت مـن خـالل مـشروع     ، ٢٠١١ مارس/ي منها يف آذار  شرقال
بواسـطة الـسواتل، مبـا فيهـا الـساتل      وصالت اتـصال   دايتشي، فضال عنمنها صور من الساتل     

  .كيزونا
الوكالـة اليابانيـة    وهبدف حتسني اخلدمات املقدَّمة، ستواصل اليابان عملـها مـن خـالل               

 ٦٦بالتعــاون مــع  ،ســنتينل آســيامــشروع بغيــة دعــم ) جاكــسا( الستكــشاف الفــضاء اجلــوي 
  . منظمة دولية١١ بلداً أو منطقة و٢٤مؤسسة من 

    
  النرويج    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦[

  
للنرويج تاريخ طويل يف النـشاط الفـضائي، وذلـك أساسـا بـسبب موقعهـا يف خطـوط              

، وهو مستخدم راسـخ     متصلة بالفضاء االت  وللبلد علماء بارزون يف عدة جم     . العرض الشمالية 
كما أن لديه صناعة فضائية قـادرة علـى         . لالتصاالت الساتلية واملالحة الساتلية ورصد األرض     

  .املنافسة الدولية
    

    أحباث الفضاء    
وهـذا التركّـز ضـروري بـسبب        . تتركّز علوم الفضاء النروجيية يف جمـاالت قليلـة نـسبيا            

وتتعلــق األنــشطة العلميــة . ن حيــث التمويــل أو مــن حيــث العــاملنيحمدوديــة املــوارد، ســواء مــ
وعلـم الكونيـات هـو      . الرئيسية بفيزياء الغـالف اجلـوي األوسـط والعلـوي والفيزيـاء الشمـسية             

  .أيضا جمال متزايد لألنشطة يف السنوات األخرية
وقعــا للــصواريخ، املــزّودة مبوقــع إلطــالق الــصواريخ العلميــة، م" أنــدويا"ومتثــل قاعــدة   

مهما لعلـوم الفـضاء يف النـرويج، وكـذلك املرصـد الـدويل للمنطقـة القطبيـة الـشمالية لبحـوث                    
كـشف املـدى ومتديـده      الغالف اجلوي األوسط باستخدام نظـم الليـدار، الـذي يـستخدم نظـم               

وتقـوم رادارات اجلمعيـة العلميـة    . دراسة الغـالف اجلـوي األوسـط والعلـوي     ل) الليدار( بالضوء
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دراســة التــشتت الالمتــرابط، الكائنــة يف ترومــسو وســفالبارد، باستكــشاف طبيعــة   األوروبيــة ل
  .الغالف اجلوي املغنطيسي

ويضطلع علماء الدراسات الشمسية النروجييون بـدور نـشط يف عـدة مـشاريع فـضائية            
ــة يف مــشروع املرصــد الشمــسي واهليليوســفريي اجلــاري       ــشاركة عميق ــشاركون م ــة، وي دولي

وُترسـل البيانـات العلميـة املـستقاة     . ٢٠١٢ناسا والذي سيستمر حـىت عـام   املشترك بني إيسا و  
ــة   ــة الياباني ــودي"مــن البعث ــرول  ) Hinode" (هين بواســطة  إىل احملطــتني األرضــيتني ســفالبارد وت

ويــشارك العلمــاء . وصــلة نازلــة، وتعــاجل وتــوزَّع يف مركــز بيانــات أورويب يف جامعــة أوســلو   
 الشمسية املـسماة بعثـة مرصـد ديناميـات الـشمس والـيت أُطلقـت                النروجييون أيضا يف بعثة ناسا    

  .٢٠١٠يف عام 
ترومـسو  مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية وجامعـات أوسـلو وبريغـن و          من  ويشارك علماء     

 إجــراء حبــوث بــشأن تيــارات   مــن بينــهاتجــارب علــى مــنت املركبــات الفــضائية، يف العديــد مــن ال
 هـي  ذلـك بعثـة كلـستر الـيت          ويـشمل .  والغبـار  ، السينية ألشعةوا ، الكهربائية واجملاالت ،اجلسيمات

  اجلـوي  مة للغـالف   خريطـة جمـسَّ    لتـوفري  حـول األرض     تشكيلة مـن أربعـة سـواتل حتلّـق يف تـشكيل           
 جامعــة بريغــن بتطــوير كــامريا الســتخدامها يف جهــاز رصــد التفــاعالت بــني     وتقــوم. املغنطيــسي

جهــاز الرصــد يقــصد مــن و. الفــضاء الدوليــة يف حمطــة ، الــذي ســريكّبالغــالف اجلــوي والفــضاء
وميض الـ  واملعروفـة باسـم     يألرضـ الغـالف اجلـوي ا     ظواهر الربق الغامضة يف أعـايل        دراسة املذكور
ــر  ــوميض  و(sprites)األمحـ ــوميض  و(jets)األزرق الـ ــشارك . (elvs)الـــسفلي الـ ــاء ويـ ــضاء علمـ الفـ

مرصــد ديناميــات الــشمس   وتــا  بالنــك وروزيمــشاريع دوليــة مثــل بعثــات   يف  أيــضاالنروجييــون 
  .)نطقة االنتقالية واإلكليل الشمسيمستكشف امل(إكسبلورر و

وتسهم أيضا مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية واهليئـة النروجييـة لرسـم اخلـرائط إسـهاما         
، من خالل حتليل القياسـات الـيت جتـرى       اهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية     نشطا يف   

  . العاملي لتحديد املواقع وبأسلوب القياس التداخلي املديد القاعدةبواسطة النظام
ــصغرية       ــة ال ــرويج يف حبــوث اجلاذبي ــشارك الن ــك، ت ــة  . وعــالوة علــى ذل وجتــري جامع

ترومسو أحباثا رائدة يف جمال تشكّل الغبار يف الفضاء ويف الغالف اجلـوي العلـوي، وستـشارك        
ــى     ــار عل ــذا الغب ــاج ه ــة ترمــي إىل إنت ــة  يف جترب ــضاء الدولي ــضيف مركــز  . مــنت حمطــة الف ويست

ــدعم         ــات اخلــاص ب ــق العملي ــا مرف ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة النروجيي ــات باجلامع ــا النبات بيولوجي
  .املستعملني لواحدة من التجارب الرئيسية اليت جترى على منت حمطة الفضاء الدولية
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    رصد األرض    
يقــات رصــد األرض بغــرض   تركّــز النــرويج منــذ ســنوات عديــدة علــى تطــوير تطب        

وكانـت احتياجـات املـستعملني الـوطنيني هـي القـوة        . استخدامها يف اجملاالت البحرية والقطبية    
الدافعــة يف هــذا الــصدد، معــزَّزة بالتعــاون الوثيــق مــع املــستعملني الرئيــسيني ومعاهــد البحــوث  

صـبحت أداة أساسـية   ومن األمثلة على ذلك الصور الساتلية الرادارية اليت أ     . والقطاع الصناعي 
 يانـات نظـام االسـتبانة اآليل   إلدارة املناطق البحرية النروجيية الواسعة، وخصوصا باالقتران مـع ب  

)AIS .(                 وُتستخدم الرادارات الساتلية أيضا يف دراسـة ذوبـان الطبقـة اجلليديـة الدائمـة التجمـد
يف  نـشط    عـضو لنـرويج   او. ويف رصد املناطق املعّرضة خلطر االنزالقـات الـصخرية والتـسونامي          

  .)يومتسات(املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 
وُتشغِّل مؤسسة كونغسربغ للخدمات الساتلية حمطـات سـاتلية يف كـل مـن سـفالبارد                  

. وترومـــسو وغرميـــستاد، وكـــذلك يف ديب وجنـــوب أفريقيـــا ويف حمطـــة تـــرول يف أنتاركتيكـــا
كبريا من السواتل، الوطنية والدوليـة علـى الـسواء، وتقـّدم            وتدعم هذه احملطات األرضية عددا      

  . الوقت شبه احلقيقيخدمات على درجة عالية للغاية من املوثوقية ويف
    

    الصناعة    
يــشارك القطــاع الــصناعي النروجيــي يف برنــامج حمطــة الفــضاء الدوليــة، ومركبــات           

. االتــصاالت واملالحـــة ، واملقاريـــب الفــضائية، وســواتل رصـــد األرض و  ٥-ريــان آاإلطــالق  
والــــشركات الرئيــــسية يف صــــناعة الفــــضاء النروجييــــة هــــي تيلينــــور ونورســــبيس وجمموعــــة 

 ٥.٧ بلغ رقم مبيعات قطاع الصناعة الفـضائية النروجيـي حـوايل             ٢٠١٠ويف عام   . كونغسربغ
  . يف املائة من الصادرات٧٠باليني كرونة، منها أكثر من 

    
    االتصاالت    

حلصة الكربى من صناعة الفضاء النروجيية، حيث تنـتج ثلثـي رقـم             تشكل االتصاالت ا    
هـي الـشركة الرئيـسية، وهـي تقـدِّم خـدمات            " تيلينور"وشركة  . املبيعات السنوي هلذا القطاع   

، وللبـثّ التلفزيـوين، وبقـدر متزايـد للـنظم       )إمنارسـات (ومنتجات لالتصاالت الـساتلية املتنقّلـة       
وينـــشط العديـــد مـــن . ّددة واالتـــصاالت العريـــضة النطـــاقالـــساتلية اخلاصـــة بالوســـائط املتعـــ

  .الشركات النروجيية يف سوق االتصاالت الساتلية البحرية
    



 

V.11-87587 21 
 

 A/AC.105/1008 

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

  .وأثبت جناحه، AISSat-1، وهو الساتل )AIS(االستبانة اآليل الفضائية 
وتوفر شـركة كونغـسربغ للخـدمات الـساتلية الرصـد الـساتلي لعمليـات التفريـغ غـري                     

وميثـل اجلمـع بـني    . وتقـدم تقـارير سـريعة عنـها     املشروع والتسّربات النفطية العرضية يف البحـر      
 وكـشف التـسّربات النفطيـة بواسـطة الـسواتل           AISSat-1التعرف على السفن بواسطة الـساتل       

  .ة أداة فّعالة للتعّرف على امللّوثني وضبطهمالراداري
    

    املالحة الساتلية    
نظـــراً التـــساع أراضـــي النـــرويج ومياههـــا اإلقليميـــة، واخنفـــاض كثافتـــها الـــسكانية،   

إىل القطبيـة، تـستفيد النـرويج كـثريا مـن النظـام العـاملي           وأجوائها اليت تتدرج مـن شـبه القطبيـة        
األورويب ) غـاليليو ( يف تطوير النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة            وتشارك النرويج . لتحديد املواقع 

  .بصفتها عضوا يف إيسا وكذلك من خالل اتفاقات التعاون مع االحتاد األورويب
    

    البنية األساسية    
وتتحلـى  .  ألنـشطتها الفـضائية  علـى خطـوط العـرض العليـا قيمـة كـبرية           ملوقع النـرويج      

لنرويج وسـفالبارد، مبزايـا جغرافيـة فيمـا يتعلـق مبراقبـة أضـواء        النرويج، وال سيما منطقتا مشال ا   
  .الشفق القطيب واالتصال بالسواتل الواقعة يف املدار القطيب

والــصواريخ الــيت ُتطلــق مــن قاعــدة أنــدويا للــصواريخ مناســبة للغايــة لدراســة الظــواهر    
 الوسـطى مـن احلـزام       املرتبطة بالتفاعالت بني الشمس واألرض، ألن أندويا تقع أسـفل املنطقـة           

ويستطيع العلمـاء   . املغنطيسي الذي حييط بالقطب الشمايل، حيث يبلغ النشاط الشفقي ذروته         
استخدام الصواريخ املسبارية اليت ُتطلق من سفالبارد لدراسة التفـاعالت بـني الريـاح الشمـسية      

  .والنتوء املغنطيسي القطيب بالقرب من القطب الشمايل املغنطيسي
ال النــرويج وســفالبارد مناســبتان للغايــة أيــضاً مــن حيــث املوقــع لدراســة   ومنطقتــا مشــ  

العمليـات الـيت جتـري يف الفـضاء القريـب مـن األرض فـوق القطـب الـشمايل، حيـث ميكــن أن           
  .تعطي تلك الدراسات دالئل على التغّيرات اليت حتدث يف مناخ العامل

 مـرة  ١٤بني اجلنويب والـشمايل   والسواتل اليت تدور يف مدار قطيب متر بالقرب من القط           
وموقع حمطة سفالسات األرضية الكائنة يف سفالبارد مثايل ملراقبة املركبـات الفـضائية             . يف اليوم 
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. زيل البيانات، ألن احملطة تستطيع أن تـرى مجيـع املـدارات الـساتلية اليوميـة األربعـة عـشر                   ـولتن
 بأنتاركتيكـا، متتلــك  مـود النـد  وين وبالقـدرة الـيت تـضيفها حمطــة تـرول األرضـية الكائنـة يف كــ      
  .النرويج قدرة استقبال البيانات الساتلية فيما بني القطبني

    
    احلطام الفضائي    

تسهم النرويج بنشاط يف رصد احلطام الفضائي وتشارك يف الربنـامج التحـضريي إليـسا                 
 أن يؤديـه    وجيـري يف هـذا الـسياق تقـّصي الـدور الـذي ميكـن              . بشأن الوعي باألوضـاع الفـضائية     

  .نظام رادارات أحباث املرفق األورويب لدراسة التشتت الالمترابط يف منطقة الشفق القطيب
    

  مجهورية كوريا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣[
  

تــضع مجهوريــة كوريــا اخلطــة األساســية للتنميــة الفــضائية كــل مخــس ســنوات، طبقــا     
وتتنـاول اخلطـة األساسـية املـسائل املتعلقـة بالتنميـة            . ٢٠٠٧ضائية لعام   لقانون تعزيز التنمية الف   

الفـــضائية يف مجهوريـــة كوريـــا، مبـــا يف ذلـــك الـــسياسات واهليكـــل التنظيمـــي واملـــوارد املاليـــة 
وبعـد اخلطـة األساسـية األوىل، الـيت امتـدت           . والبشرية وتوسيع البنية التحتيـة والتعـاون الـدويل        

ــرر     ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٧مــن عــام   ــة املق ــا للخطــة األساســية الثاني ــة كوري ــستعد مجهوري ، ت
  .٢٠١٢تنفيذها اعتبارا من عام 

من مركز غيانا الفضائي أول سـاتل ثابـت          ٢٠١٠يونيه  /أُطلق بنجاح يف حزيران   وقد    
 االتصاالت ورصد احمليطـات واألرصـاد اجلويـة       ب وخاص جلمهورية كوريا تابع  بالنسبة لألرض   

 الــساتل، الــذي يبلــغ عمــره التــشغيلي االفتراضــي املطلــوب ســبع  ودخــل).COMS ("كــومس"
، حيــث يــوفّر بيانــات األرصــاد اجلويــة  ٢٠١١أبريــل /ســنوات علــى األقــل، اخلدمــة يف نيــسان 

ويبعـث جهـاز التـصوير اخلـاص باألرصـاد          . ورصد احمليطـات للمـستعملني الـوطنيني والـدوليني        
قيقـة خـالل التـشغيل العـادي، وكـل           د ٣٠ بصور عن حالة الطقس كل       كومساجلوية للساتل   

ــضانات   ٨ ــائق يف حــاالت الطــوارئ، كاألعاصــري والفي ــساتل   .  دق ــاز ال  كــومسوُيجــري جه
 ١٠لتصوير ألوان احمليطات، وهو أول جهاز من نوعه يوضع يف مدار ثابـت بالنـسبة لـألرض،           

  . حول شبه اجلزيرة الكورية يومياعمليات رصد للمحيطات
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) ١-كومبـــــسات( األول كـــــوري املتعـــــدد األغـــــراضالـــــساتل الأن أهنـــــى  وبعـــــد  
)KOMPSAT-1 (    يواصـل سـاتل مجهوريـة كوريـا لالستـشعار عـن بعـد               ٢٠٠٨مهمته يف عام ،

وقـد جتـاوز هـذا الـساتل، الـذي          . ، عملـه بنجـاح    ٢-يف املدار األرضـي املـنخفض، كومبـسات       
ى ذلـك  ، عمره التـصميمي بـأكثر مـن ثـالث سـنوات، وأطـال عـالوة علـ          ٢٠٠٦أُطلق يف عام    

متعـــددة   كـــامريا٢-كومبـــساتوحيمـــل الـــساتل . ٢٠١٣يونيـــه /عمـــره املتوقـــع إىل حزيـــران
باسـتبانة قـدرها متـر      األطياف قادرة على التقاط الصور احلـساسة جلميـع ألـوان الطيـف املرئـي                

  . أمتار٤باستبانة قدرها  والصور املتعددة األطياف واحد
رية كوريا تشغيل أسـطول مـن سـواتل         ويف إطار سلسلة سواتل كومبسات، تتوقع مجهو        

، املقـرر إطالقـه يف أواخـر    ٥-فالـساتل كومبـسات  . املدار األرضي املـنخفض يف الـسنوات املقبلـة        
، ســوف حيمــل اجملموعــة األوىل مــن أجهــزة البحــث واإلنقــاذ ٢٠١٢ أو بدايــة عــام ٢٠١١عــام 

م للمعلومـات  وهـي نظـا   ()GOLDEN" (غولـدن "التابعة جلمهوريـة كوريـا، وسـوف يـدعم بعثـة           
. يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة      ) اجلغرافية ورصد احمليطات وإدارة األراضـي ورصـد الكـوارث والبيئـة           

بـصرية  -، كـامريا كهربائيـة    ٢٠١٢، املقـرر إطالقـه يف عـام         ٣-وسوف حيمل الساتل كومبـسات    
، فـسوف حيمـل   ٢٠١٣ألـف، املقـرر إطالقـه يف عـام       -٣-أما الساتل كومبسات  . عالية االستبانة 

  . بصريا لرصد األرض-از استشعار لألشعة حتت احلمراء وجهازا كهربائياجه
، واصــلت مجهوريــة كوريــا توســيع وتــدعيم التعــاون الــدويل داخــل   ٢٠١١ويف عــام   

يف شـراكة   ) KARI" (كـاري  "املعهد الكوري ألحبـاث الفـضاء اجلـوي       ودخل  . أوساط الفضاء 
  ). إيسا(رمسية مع وكالة الفضاء األوروبية 

ــرانويف ح   ــضاء،        /زي ــاين يف جمــال الف ــدويل الث ــدرييب ال ــه الت ــد برناجم ــد املعه ــه، عق يوني
إندونيـــسيا وباكـــستان وبـــريو وتايلنـــد وتركيـــا  هـــي ( بلـــدا ١٦ مـــشاركا مـــن ٢٤وحـــضره 

ورومانيـــا وســـنغافورة وسيـــشيل والفلـــبني وفييـــت نـــام  ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية
، ميثلـون زيــادة مقارنــة بربنــامج عــام  )غوليــا ونيبــالومن وقريغيزسـتان وكازاخــستان وكولومبيــا 

ووفّــر الربنــامج دورات دراســية يف جمــال ُنظــم الــسواتل، .  مــشاركا١١ الــذي حــضره ٢٠١٠
ــا، وجتميـــع الـــسواتل     ــة للمركبـــات الفـــضائية ومحوالهتـ ــنظم الفرعيـ ــنظم، والـ ــة الـ مثـــل هندسـ

تصاالت الفـضائية، وأيـضا يف      وتكاملها، وتشغيل السواتل، واالستشعار عن بعد وتطبيقه، واال       
وتأمـل مجهوريـة   . جمال علوم الفضاء، مبا يف ذلك التدريب العملي على تشغيل الـنظم األرضـية    

كوريا أن يفيد هذا الربنامج البلـدان املـشاركة يف جمـال اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء لتحـسني          
  . نوعية احلياة فيها
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 املـساعدة والـدعم اإلنـسانيني للبلـدان     وبذلت مجهورية كوريا أيضا جهودا كبرية لتـوفري         
فقــد أســهم معهــد كــاري، علــى ســبيل املثــال، يف . احملتاجــة هلمــا، وذلــك بتــوفري بياناهتــا الــساتلية

حتليــل األضــرار الــيت حلقــت مبنــاطق الكــوارث، بتزويــده هيئــة امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء            
يف  ٢-لتقطهـا الـساتل كومبـسات     والكوارث الكربى بصور ساتلية للمراكـز الـسطحية للـزالزل ا          

وقـد انـضم معهـد كـاري        .  يف وقت حدوث الزالزل والتـسونامي يف اليابـان         ٢٠١١مارس  /آذار
  .٢٠١١يوليه /رمسيا إىل امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى يف متوز

واختذت مجهورية كوريا عّدة خطوات إلذكاء وعي اجلمهور بالثقافة العلميـة املتعلقـة               
فقد استقبل متحف علـوم الفـضاء، الكـائن يف مركـز نـارو للفـضاء، منـذ افتتاحـه يف                     . الفضاءب

ويـشمل املتحـف مـساحات    .  زائـر خـالل سـنتني   ٥٠٠ ٠٠٠، أكثر من ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 مترا مربعـا للعـرض داخـل        ٢ ٨٧٠ مترا مربعا خمصصة للعرض، مبا يف ذلك         ٥ ٥٢٠جمموعها  

عا للعرض خارجه، إىل جانـب مرافـق أخـرى منـها مـثال قاعـة                 مترا مرب  ٢ ٦٥٠مبىن املتحف و  
معـسكر علـوم الفـضاء      "وُتعقد سـنويا عـّدة بـرامج للتثقيـف يف جمـال الفـضاء، مثـل                 . حماضرات
لطـالب اجلامعـات،    " معسكر الرؤيـة  "لطالب املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية، و     " اجلوي

  .هليئات التدريس" ال الفضاء اجلويالتدريب يف جم"والدورة الدراسية املعنونة 
 على اسـتحداث نظـام إلدارة املخـاطر املرتبطـة     ٢٠١٠ويعكف معهد كاري منذ عام       

وسوف يكون للنظام أربـع وظـائف رئيـسية، وهـي وظيفـة للفـرز               . باالرتطام باحلطام الفضائي  
ألمثـل ملنـاورات   ووظيفة للتقييم الدقيق ووظيفة لتحديد املدارات والتنبؤ هبا ووظيفة للتخطيط ا   

، وسُيـستخدم   ٢٠١٣وسوف يتم تشغيل منوذج أويل للنظام يف هنايـة عـام            . جتنب االرتطامات 
ــسلة        ــا، مثــل سل ــة كوري ــهائي للتخفيــف مــن خمــاطر االرتطــام علــى ســواتل مجهوري النظــام الن

  .كومس والساتل كومبسات
    

  سويسرا    
  ] بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٧[
فقد صمَّمت جامعـة بـرين شـراعا        . يسرا تاريخ طويل يف مزاولة األنشطة الفضائية      لسو  

قـام نيـل أرمـسترونغ وزمـالؤه         مشسيا خاصا اللتقاط اجلسيمات الـيت حتملـها الـريح الشمـسية،           
وفيما بعد، كـان كلـود نيكولييـه،        . بنصبه حىت قبل أن ُينشر العلم األمريكي على سطح القمر         

ن أول جمموعـة مـن املالحـني الفـضائيني اختارهتـا وكالـة الفـضاء           وهو مـواطن سويـسري، ضـم      
  . ، كما شارك يف أربع بعثات فضائية)إيسا(األوروبية 
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    تنظيم قطاع الفضاء يف سويسرا    
ــن األعــضاء           ــسا، وهــي م ــن خــالل إي ــضائية م ــشطتها الف ــسرا مبعظــم أن ــضطلع سوي ت

ــضا يف أعمــال املن     ــشارك أي ــة، كمــا ُت ــدعم األهــداف   املؤســسني هلــذه الوكال ــشأة ل ظمــات املن
ــة، وهــي  ــشغيلية للوكال ــان شــركة : الت ــة  )Arianespace(ســبيس آري ــسبة للمــسائل املتعلق ، بالن

املنظمـة األوروبيـة السـتغالل      ؛ و املنظمة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت      بالوصول إىل الفضاء؛ و   
اسـتخدام الفـضاء    جلنـة   ، صار البلـد عـضوا كـامال يف          ٢٠٠٨ويف عام   . سواتل األرصاد اجلوية  

، وهــي حمفــل تــسعى سويــسرا فيــه إىل الــدفاع عــن القــيم الــيت  اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
ــضاء     ــشرية للف ــق باســتخدام الب ــا يتعل ــا فيم ــي     . تعتنقه ــه ينبغ ــة بأن ــيم إىل قناع ــذه الق ــستند ه وت

ولــذلك تركّــز سويــسرا . اســتخدام الفــضاء يف األغــراض الــسلمية وحــدها وبطريقــة مــستدامة 
ا خاصا على األعمال املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد وعلـى         تركيز

  . مشكلة احلطام الفضائي
. اآلن ويظهــر أثــر مــشاركة سويــسرا يف األنــشطة الفــضائية ظهــورا واضــحا يف البلــد     

فالصناعة السويـسرية ُتـصمِّم وتـصنع طائفـة مـن املنتجـات، مثـل هياكـل الـسواتل، واألطـراف              
لكترونيـات املوجـودة علـى مـنت        مامية املخروطية ملركبات اإلطالق، والساعات الذرية، واإل      األ

ــة،  ــزة العلميـ ــسواتل، واألجهـ ــا     الـ ــاوز إمكاناهتـ ــات الـــيت تتجـ ــتخدام أحـــدث التكنولوجيـ باسـ
وجيـري إنـشاء العديـد مـن أوجـه التـآزر بـني الـصناعة وحبـوث          . بكثري االبتكارية قطاع الفضاء 

ذه البحــوث يف اجلامعــات ويف الكليــات التقنيــة االحتاديــة ويف مؤســسات   الفــضاء، وتتركــز هــ 
ــة واســعة مــن املواضــيع، مبــا يف ذلــك رصــد األجــسام        ــيم العــايل املتخصــصة، وتــشمل فئ التعل
السماوية الشاسعة البعد ودراسة الظروف املناخيـة األرضـية والبيولوجيـا الفـضائية وأثـر انعـدام          

ويتمتـع البـاحثون العـاملون يف سويـسرا بـسمعة دوليـة             . يةالوزن على وظـائف األعـضاء البـشر       
 مـن علمـاء معهـد       ٣٥فما ال يقـل عـن       . ممتازة، كما ُيشاركون يف العديد من املشاريع الكبرية       

التكنولوجيــا االحتــادي السويــسري يف زيــورخ، علــى ســبيل املثــال، يــشاركون يف إعــداد بعثــة   
 باعتبارها مـن أولوياهتـا، والـيت تـسعى إىل     ٢٠١٠فرباير /، اليت صنفتها إيسا يف شباط   "إقليدس"

ويف جمال التشغيل اآليل، تـشارك سويـسرا أيـضا يف بعـثيت        . فهم هندسة املادة املظلمة يف الكون     
ExoMarsاللتني تتشارك إيسا وناسا يف إدارهتما ،.  

    
    التطورات احلديثة يف حبوث الفضاء    

ع ذلـك مهّمـة، يف سـبيل تطـوير     اختذت سويسرا مؤخرا خطوة رمزية أخرى، ولكن م      
واسـتفادة مـن الفـرص الـيت     . قدراهتا الفضائية، بإطالقها ساتلني مصنوعني بالكامل يف سويـسرا     
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، أطلقــت الكليــة التقنيــة االحتاديــة يف لــوزان     )CubeSat(بــسات وُيتيحهــا مفهــوم ســواتل كي  
ــا        ــدار س ــسرا بنجــاح إىل امل ــوب سوي ــة يف جن ــون التطبيقي ــوم والفن ــة العل تلني بيكــويني وجامع

وألســباب تقنيــة، مل . صــنعهما طالهبمــا بالتعــاون مــع مؤســسات تعليميــة أخــرى يف سويــسرا   
 / أيلـول ٢٣، والـذي أُطلـق يف     SwissCube-1يتمكن الـساتل البيكـوي األول، املعـروف باسـم           

، من استهالل مهّمته، وهـي تـصوير التـوّهج اهلـوائي اجلـوي، إالّ يف بدايـة عـام                   ٢٠٠٩سبتمرب  
، فهــو ٢٠١٠يوليــه / متــوز١٢، الــذي ُوضــع يف املــدار يف Tlsat-1 أمــا الــساتل الثــاين، .٢٠١١
 ويتــيح املــشروعان. م لدراســة مــدى صــمود خمتلــف املــواد للتعــرض لألكــسجني الــذري مَّمــص

كالمها فرصا ممتازة للطالب الكتساب خربة يف جمال هندسـة الفـضاء وللمـشاركة مـن البدايـة                 
قي، وذلـك إضـافة إىل إسـهامهما يف إثـارة االهتمـام بالفـضاء لـدى                 يف مشروع حقي   إىل النهاية 

  .سكان سويسرا
، )CHEOPS" (خوفــو"وجيــري حاليــا، حتــت إشــراف جامعــة بــرن، اإلعــداد ملــشروع    

ــة الكواكــب      وهــو مــشروع ســاتل سويــسري أكثــر طموحــا يهــدف إىل حتديــد خــصائص بني
 نوي لتلك الكواكب، ومـن املتوقـع أ       والغالف اجل  املعروفة املوجودة خارج اجملموعة الشمسية    

  . ٢٠١٧جيرى اإلطالق يف عام 
    

    بيولوجيا الفضاء    
 مبــشاريع مــثرية الهتمــام كــبري، حيــث ٢٠١٠اضــطلعت أفرقــة علميــة أخــرى يف عــام   

، حمطـة الفـضاء الدوليـة     استخدمت على حنو جيد، على سبيل املثال، البىن التحتيـة الـيت تتيحهـا               
ــا    ــسرا فيه ــسهم سوي ــيت ت ــره يف معهــد     . كــشريكال ــا الفــضاء، ومق ــق بيولوجي ــد متكــن فري فق

 Pathway Different Activatorsالتكنولوجيا االحتادي السويسري يف زيورخ، من إجراء جتربـة  
وقـد أُجريـت التجربـة داخـل        . ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٦أكتوبر و / تشرين األول  ٨بني  

، وكانـت هتـدف إىل دراسـة        الفـضاء الدوليـة   حمطـة   احلاِضنة كيوبيك يف وحـدة كولومبـوس يف         
سلوك اللمفاويات التائيَّـة البـشرية لـدى تعرضـها ملختلـف أنـواع التنـشيط يف ظـروف اجلاذبيـة                     

 عامـا يف    ٢٠وُتجسِّد هذه التجربة األعمال اليت قام هبا الفريق على مدى أكثـر مـن               . امليكروية
  .هذا اجملال من جماالت بيولوجيا الفضاء

    
    ات الشمسيةاإلشعاع    

، أجـرى مرصـد دافـوس الفيزيـائي لألرصـاد           PICARDيف إطار بعثـة الفـضاء الفرنـسية           
الـيت هتـدف إىل رصـد       ) PREMOS) (برميـوس (اجلوية جتربة الرصد الـدقيق للتغّيـرات الشمـسية          
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 من ستة مقاييس إشعاع ذات مرشِّحات ومقيـاس         برميوسويتكون جهاز   . اإلشعاعية الشمسية 
وقـد بـدأ    . احد، ويستطيع هـذا األخـري قيـاس اإلشـعاعية الشمـسية اإلمجاليـة             و إشعاعات مطلق 

، وهو يعمل منذ ذلـك احلـني علـى حنـو يبعـث              ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧ يف   برميوستشغيل جهاز   
ومعايرة مقياس اإلشعاع املطلق املوجود يف اجلهـاز قابلـة للتتبـع متامـا، وهـذه                . على الرضا التام  

فـضائية، األمـر الـذي مسـح بقيـاس اإلشـعاعية الشمـسية اإلمجاليـة يف         سابقة يف جمال التجارب ال 
ــها  ٢٠١٠أغــسطس /آب ــر/ واط١ ٣٦١، وكانــت قيمت ــدرها  ٢مت ــة ق ــر/ واط٠.٩، بدقّ ، ٢مت

ــيت أُجريــت يف إطــار مــشاريع      ــد القياســات ال ــذلك أكّ ــة "وب ــة /راصــد اإلشــعاعية اإلمجالي جترب
  . القيمة املطلقة هلذه الكمية، وَحَسم النقاش بشأن "اإلشعاعات الشمسية واملناخ

    
    رصد األرض    

 احملمول جـوا    املنشورتجربة  ب اختبارات الطريان اخلاصة   ٢٠١٠أُجريت يف صيف عام       
)Airborne Prism Experiment( )APEX() على مـستوى أكثـر اخنفاضـا يف    تتم، اليت )إيبيكس 

نـوع  وهـذا ال  . إليـسا  التـابع    برنامج تطوير التجارب العلميـة    ضمن  ضطلع هبا   الغالف اجلوي ويُ  
، وسـوف   ماسـح  تـشتييت  ي على طائرة، هو مطياف تـصوير      ، الذي يركّب  ديد من األجهزة  اجل

 نطــاق إقليمــي وكــذلك التفــاعالت بــني ســطح  علــىالــيت جتــري ُيــستخدم لدراســة العمليــات 
 أيضا مبعـايرة أدوات الرصـد اخلاصـة    إيبيكسوسوف تسمح التجربة  . األرض والغالف اجلوي  

ــ ــة واألمنيــة     ثيت ببع ــراض البيئي ــامج الرصــد العــاملي لألغ ــينتينيل برن ــينتينيل و٢-س  اللــتني ٣-س
وتــتم . املعــايرة هــذه ســُتجريان يف املــستقبل، والتحقــق مــن صــحة النتــائج الــصادرة مــن أدوات

هذه التجربة، اليت ُتشرف عليها خمتربات االستشعار عن بعد التابعة جلامعـة زيـوريخ، بالتعـاون                
املعهــد الفلمنكــي للبحــوث التكنولوجيــة وخمتــرب بلجيكــي، وبــدعم تكنولــوجي مــن   أيــضا مــع 

  .  السويسريةRUAGشركة 
    

    الفيزياء الفلكية    
ويتمتـع مرصـد جنيـف،      . رصد الفضاء مكوَّن مهم آخـر يف حبـوث الفـضاء يف سويـسرا               

تمر يف  على وجه اخلصوص، بسمعة جيدة على الساحة العاملية، بفضل مـا ُيحققـه مـن تقـدم مـس                  
جمـــال الكواكـــب املوجـــودة خـــارج اجملموعـــة الشمـــسية، عقـــب اكتـــشاف املرصـــد أول هـــذه   

 كــشف البــاحثون يف هــذا املرصــد النقــاب عــن      ٢٠١٠ويف عــام . ١٩٩٥الكواكــب يف عــام  
اكتشاف مـثري للدهـشة بـشأن هـذه الكواكـب البعيـدة، وهـو أن اجتـاه مـدارها حـول جنـم مـا ال                           

، أثـار مركـز بيانـات الفيزيـاء الفلكيـة       ٢٠١٠ويف عـام    . هـذا الـنجم   ُيناظر بالضرورة اجتاه دوران     
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التــابع ملركــز بيانــات علــوم املختــرب الــدويل للفيزيــاء الفلكيــة بــشأن أشــعة غامــا، املــرتبط مبرصــد     
 التابع إليـسا، االهتمـام عنـدما قـدم          INTEGRALجنيف والذي يعمل كمركز معلومات للساتل       

 Etaتنا، على تسارع اإلشـعاعات الكونيـة املنطلقـة مـن الـنجم      دالئل، ألول مرة فيما يتعلق مبجّر

Carinae            يف جمـّرة  " مـصادم هـدرونات كـبري   "، وهذه الظاهرة جتعل من هذا النجم العمـالق أكـرب
وُيــشارك العــاملون يف مركــز نظــم املعلومــات والبيانــات، وهــم مخــسون شخــصا،   . درب التّبانــة

، بـل أيـضا     Gaia و Planckى أوسع نطاق، مثـل بعـثيت        ليس فقط يف بعض بعثات إيسا املعروفة عل       
وتــشمل . يف مــشاريع تــضطلع هبــا منظمــة الفــضاء اليابانيــة ومعهــد البحــوث القطبيــة يف الــصني    

أعمال مرصد تزميرفالـد، وهـو جـزء مـن جامعـة بـرن، رصـد األجـسام الـيت تـدور حـول األرض                         
مليـة يف جمـال دراسـة احلطـام         وقد صار هـذا املرصـد مركـز امتيـاز ذا شـهرة عا             . وحساب مسارها 

  . الفضائي، وهو يعمل مع جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي
    

    مشاريع البحوث األخرى    
  قامــــت األكادمييــــة السويــــسرية للعلــــوم جبمــــع املزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن حبــــوث    

: عنـــــوان التــــــايل وُتتــــــاح الوثيقـــــة مــــــن ال . جـــــرت مــــــؤخرا يف سويـــــسرا   الفـــــضاء الــــــيت 
http://spaceresearch.scnatweb.ch/publications.html.  

    
    التعاون الدويل    

 ويف  للمالحـة الـساتلية   األورويبغاليليوعلى الصعيد الدويل، تشارك سويسرا يف نظام    
النظــام ، وكــذلك يف بــرامج عامليــة مــن قبيــل برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة

املنظمـة العامليـة   ، الـذي تـضطلع بـه     رصد الغالف اجلـوي العـاملي     ، وبرنامج    لرصد املناخ  العاملي
ــة  ــق املخــتص برصــد األرض ، ولألرصــاد اجلوي ــنظم رصــد األرض  ، والفري ــة ل ــة العاملي . املنظوم

وتوجـد مقــار عــّدة مراكــز بيانــات دوليــة ومراكــز دوليــة ملعــايرة أجهــزة القيــاس يف مؤســسات  
لــة علــى ذلــك مركــز اإلشــعاعات العــاملي الكــائن يف مرصــد دافــوس   وتــشمل األمث. سويــسرية

العاملي ملعايرة أجهـزة قيـاس األوزون وامليثـان وأول أكـسيد             للفيزياء واألرصاد اجلوية؛ واملركز   
الكربون، الكائن يف املختربات االحتادية السويسرية لعلـوم وتكنولوجيـا املـواد يف دوبنـدورف؛               

  . ، الكائنة يف جامعة زيورخاألهنار اجلليديةالدائرة العاملية ملراقبة و
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة  مــن سويــسراالــدعم املقــدمويف الــسنوات األخــرية، تركّــز   

 علــى التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة، وهــي جمــال يتــسم منــذ عقــود  للتطبيقــات الفــضائية
ــدى ا  ــة ل ــاون  بأولوي ــة والتع ــسرية للتنمي ــة السوي ــة   كــذلك . لوكال ــوارد مالي ــسرا م ــدمت سوي ق
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مكتــب شــؤون الفــضاء  ٢٠٠٤وبــشرية لــدعم سلــسلة مــن حلقــات العمــل ُينظمهــا منــذ عــام  
، بالتعاون مع إيسا، من أجل تشجيع اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء للتنميـة املـستدامة                 اخلارجي

  . ديزهيمااليا وفيما بعد يف منطقة األن-للمناطق اجلبلية، يف البداية يف منطقة هندو كوش
    

    تركيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠[
 -توبيتــاك (معهــد تركيــا لبحــوث تكنولوجيــات الفــضاء  فيمــا يلــي ملخــص ألنــشطة   
  . باستخدام الفضاء يف األغراض السلمية الذي يلتزم)أوزاي

، )RASAT(أُطلــق أول ســاتل وطــين تركــي لرصــد األرض، وهــو الــساتل راســات          
 مــن قاعــدة اإلطــالق ياســين يف االحتــاد  ٢٠١١أغــسطس / آب١٧اســطة صــاروخ دنيــرب يف بو

وجيري حاليـا اختبـار مجيـع أجهـزة الـساتل راسـات ونظمـه الفرعيـة يف إطـار مرحلـة                . الروسي
  ).http://rasat.uzay.tubitak.gov.trنظر ا(بدء التشغيل 

مكتـب التخطـيط     مـن    ، بـدعم  ٢٠١٠يوليـه   / يف متـوز    أوزاي -توبيتاك  واستهل معهد     
 يف تركيــا، مــشروع إنــشاء املرافــق اخلاصــة ببحــوث تطبيقــات الــدفع الكهربــائي         احلكــومي

ويهدف املشروع إىل إنشاء بنيـة حتتيـة لتـصميم    . واستحداث حمرك دفع باستخدام ظاهرة هول   
وجتميـــع واختبـــار وتكامـــل نظـــم الـــدفع الكهربـــائي، وإىل صـــنع منـــوذج تـــأهيلي حملـــرك دفـــع 

  . مللي نيوتن٧٠ظاهرة هول قوته باستخدام 
لفريـق املخـتص    ل ، وهـو مبـادرة    SEOCA يف مشروع     أوزاي -توبيتاك  ويشارك معهد     

ويهـدف املـشروع،   . املفوضـية األوروبيـة    لبناء القدرات يف آسيا الوسـطى متّوهلـا          برصد األرض 
وبـا علـى    ، إىل حتسني التعاون بني آسـيا الوسـطى وأور         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١الذي اسُتهل يف    

استخدام تكنولوجيات رصـد األرض لرصـد البيئـة، وكـذلك إشـراك بلـدان آسـيا الوسـطى يف                    
  . أنشطة الفريق من أجل التصدي للمشاكل البيئية

الثقـوب الـسوداء يف   " املعنونـة  MP0905 إىل العملية  أوزاي-توبيتاك وقد انضم معهد      
). COST (ان األحبـاث العلميـة والتقنيـة      التعـاون األورويب يف ميـد     والتابعة لـشبكة    " كون عنيف 

ويركــز هــذا املــشروع علــى حتليــل بيانــات املوجــات املتعــددة األطــوال عــن النجــوم املــستعرة      
 -توبيتـاك  ويقـوم معهـد   . العظمى واجملرَّات وعناقيد اجملّرات، مع التركيز علـى األشـعة الـسينية        

  .عليهم لعامل وعرض نتائج أحباثه، مرتني يف السنة، بتبادل خربته مع أعضاء الفريق اأوزاي


