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      الردود الواردة من الدول األعضاء  -اثاني  
    الصني    

 ]بالصينية: األصل[
  ]٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١[

ــا فتئــت    ــرب م ــصني تعت ــضاء اخلــارجي تراثــ    ال ــشتركاالف ــسانية،ا م  دعــم  وتواصــل لإلن
ــة إىل نــشطة األ ــسلمية  الرامي املــسامهة يف اجلهــود  و اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال
ــشاركة     ا ــق املـ ــن طريـ ــال عـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــةملبذولـ ــارجي   الفاعلـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ  يف استكـ

برناجمهــا اإلمنــائي يف ثالثــة جمــاالت يف تنفيــذ  الــصني اســتمرت، ٢٠١١ويف عــام . واســتخدامه
ــا الفــضاء واســتخدامات الفــضاء وتطبيقــات علــوم الفــضاء     ونــشطت . رئيــسية هــي تكنولوجي

أنـشطة   ام الفضائي وغريه من املـسائل اهلامـة، وشـاركت يف          الصني يف إجراء حبوث بشأن احلط     
وعلـوم   واحلـد منـها    الكوارث   آثاريف جماالت التخفيف من      تواصل وتعاون دولية مثمرة للغاية    

      .وتكنولوجيا الفضاء وخدمات اإلطالق
    تكنولوجيا الفضاء    

الق فــشل إطــ( صــاروخا ١٧، أطلقــت الــصني ٢٠١١نــوفمرب /يف هنايــة تــشرين الثــاين  
ــها  ــد منـ ــال )واحـ ــواتل     ١٩، إلرسـ ــا يف ذلـــك سـ ــارجي، مبـ ــضاء اخلـ ــضائية إىل الفـ ــة فـ  مركبـ

، وســواتل جمّهــزة إلجــراء جتــارب علميــة عــن ُبعــدلالتــصاالت واملالحــة الفــضائية واالستــشعار 
  .ومركبات فضائية غري مأهولة ومنائط فضائية

). Chang’e 2( ٢شانغ  للمـسبار القمـري تـ   االفتراضيأبريل، انتهى العمر / نيسان١ويف   
وبالنظر إىل حالته اجليدة، اسُتمر يف تشغيله إلجراء مسح مستمر للقمر إضافة إىل حبوث أخرى،             

 والتقـاط صـور ذات     ،الستكمال جمموعة من الصور للقطـب الـشمايل والقطـب اجلنـويب للقمـر             و
ســبتمرب، دخــل املــسبار / أيلــول١ ويف .) خلــيج أقــواس قــزحمنطقــة (دقــة عاليــة ملنطقــة هونغــوان

 مليــون ١,٧، علــى مــسافة تبعــد حنــو  L2 نقطــة الغــرانج يف إىل مــدار دائــري  بنجــاح٢تــشانغ 
  .كيلومتر عن األرض

نــوفمرب، أُطلقــت تباعــا إىل املــدار النميطــة  / تــشرين الثــاين١ســبتمرب و/ أيلــول٢٩ويف   
ــاجنونج   ــة الفــضائية  ١الفــضائية تي ــانوأجــرت املركب. ٨ شــنجاو واملركب ــييت تان الفــضائيت  عمل

.  بنجـاح إىل األرض ٨ شـنجاو نوفمرب، عادت املركبة / تشرين الثاين١٧ ويف  .التحام ناجحتني 
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ل جنــاح هــذه التجربــة منعطفــا هامــا آخــر للــصني يف جمــال تكنولوجيــا رحــالت الفــضاء   وشــكَّ
  .املأهولة

، مــع التركيــز علــى  مــن اجليــل اجلديــدوتقــوم الــصني حاليــا ببنــاء نظــام لرصــد األرض  
م ســواتل عاليــة االســتبانة ومركبــات مــسيَّرة يف الغــالف تطــوير منــصة لرصــد األرض باســتخدا

، بغيـة تطـوير القـدرة علـى مجـع بيانـات رصـد             عن ُبعـد  اجلوي العلوي ونظم جوية لالستشعار      
 ســاعة ويف مجيــع األحــوال اجلويــة، وإنــشاء سلــسلة إلنتــاج   ٢٤ علــى مــدى وتطبيقهــا األرض

      . األرضينيالبيانات الفضائية عن طريق تطوير نظام الدعم والتشغيل
    التطبيقات الفضائية    

تطبــق الــصني تكنولوجيــا الفــضاء علــى نطــاق واســع يف جمــال األرصــاد اجلويــة وعلــم     
 وقـد حقَّقـت نتـائج       . واملالحـة  ،، ورصـد البيئـة    آثارهـا   مـن الكـوارث وختفيـف      واحلداحمليطات  

ي، وتلبيــة  العلمــي والتكنولــوج التقــّدمهامــة علــى صــعيد تنميــة االقتــصاد الــوطين، وتعزيــز       
  .احتياجات السكان

وعلى غـرار عـدد مـن البلـدان، متتلـك الـصني سـواتل لألرصـاد اجلويـة يف املـدار القطـيب                
 "ب٣فنغيـون  " تشغيل الساتل الـصيين     ٢٠١١وبدأ رمسيا يف عام     . واملدار الثابت بالنسبة لألرض   

)FengYun 3B ( أ٣فنغيـون  " جنبـا إىل جنـب مـع الـساتل     ،وأجنـز ") FengYun 3A(،   عمليـات
رصد جوي على شبكة رصد مكونة من ساتلني أحدمها يعمل قبل الظهر وثانيهما بعـد الظهـر      

ــة يف   "فنغيــون" الــساتالن يــشكّلو. يف مــدار قطــيب ــا منــصة مثاليــة لرصــد األحــوال اجلوي  حالي
ــة  . الفــضاء ــون "وأُدرج ســاتال األرصــاد اجلوي ــون " و"١فنغي ــة ســواتل األرصــاد  "٢فنغي  يف فئ
  . الدوليةا عملياهت يفملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةا ليت تستخدمهاااجلوية 

يف هبـا  الكـوارث والتنبـؤ   و لبيئـة رصد ا تشكيلة السواتل الصغرية ل  أّدت،  ٢٠١١ويف عام     
لعديـد مـن    ل  الـصني بنجـاح    وقـد تـصّدت   .  يف النظام الـوطين ملراقبـة الكـوارث        فاعالالصني دوراً   

 األجنبيـة  وأالـصينية    سواتلالـ  سـواء مـن      مدةستعانة بالبيانات املست  الكوارث الطبيعية الكربى باال   
مت بيانـات وخـدمات باالسـتعانة بالـسواتل      يف إطـار التعـاون الـدويل، وقـدَّ       عـن ُبعـد   الستشعار  ل

، ومـن   عـدد مـن البلـدان املتـضررة مـن الكـوارث           إىل   هبـا الكوارث والتنبـؤ    و لبيئةرصد ا الصغرية ل 
يابــان واجلفــاف يف القــرن األفريقــي والزلــزال يف تركيــا والفيــضان يف   الزلــزال الكــبري يف ال ذلــك

مت رمسيا إىل تايلند حمطة االستقبال اخلاصة بالـساتل     ، ُسلِّ ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ويف  . باكستان
دها يف تايلند املركز الصيين ملـوارد   شّي هبا، وهي حمطةالكوارث والتنبؤو لبيئةرصد االصغري ألف ل  
  . وساعدت حمطة االستقبال يف رصد الفيضانات يف تايلند. لية وتطبيقاهتاالبيانات السات
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وسيـساعد النجـاح يف إطـالق       .  يف اسـتخدام سـواتل احمليطـات       تقّدماًوأحرزت الصني     
حمليطـات،  ا يف علـم  بيانات رصد من أجـل مـشاريع حبـوث متنوعـة            يف توفري   " ٢أوشن  "الساتل  

 بواســطة عــن ُبعــدنفط بتكنولوجيــا التــصوير  الــتــسّربوسريصــد هــذا الــساتل أيــضا حــوادث  
  . النفط الطارئةتسّرباالت  حلالتصّدي  جهودالساتل، وسيوفِّر بالتايل خدمات لدعم

وأجنزت الصني بناء شبكة تطبيقاهتا الساتلية البيئية، اليت تتألف من تـسعة نظـم فرعيـة،                  
يئـة وتفحـصها، ومحايـة    علـى مراحـل مـن أجـل رصـد الب      و عـن ُبعـد     البيئـة  استـشعار  تقنيةتطبق  

البيئـة  املتعلقـة ب   صورالفالم و األاالت الطوارئ البيئية، وتقييم     حل التصّديوالنظام اإليكولوجي،   
      .وأداء غري ذلك من املهام اهلامة

    علوم الفضاء    
، بعــد جناحــه يف دخــول مــدار دائــري يف نقطــة )Chang’e 2 (٢يعمــل الــساتل تــشانغ   
وبــدأ رمسيـا تنفيـذ مــشروع   . كـشاف العلمــي علـى املـدى الطويـل    ، يف جمـال االست L2الغـرانج  

هبــدف دراســة ) HXMT(التلــسكوب احملــوَّر لألشــعة الــسينية ذات القــدرة العاليــة علــى النفــاذ   
  . ومواضيع علمية هامة أخرىاألحوال القصوىطبيعة الثقب األسود وقواعد الفيزياء يف 

ــس الفـــضاء يف د        ــستند برنـــامج الرصـــد الـــدويل لطقـ ائـــرة الـــزوال إىل مـــشروع   ويـ
 يف الرصـد عـن طريـق تنـسيق          الربنـامج ، سيشارك   التعاون العلمي ويف إطار جهود    ". مرييديان"

الرصد العـاملي املـشترك لطقـس الفـضاء وتنفيـذ بـرامج حبـوث مـشتركة، وسـيزود املـستخدمني               
 ي األرضـ  الرصـد عن طريـق  لهمبا يسّجدون انقطاع    على الصعيد العاملي     الفضاءاملعنيني بطقس   

 اتفاق تعاون بشأن املـشروع مـع االحتـاد الروسـي والربازيـل              ُوقّع  وقد .من بيانات شاملة نسبيا   
طقـس الفـضاء،     بـشأن درج أيـضا يف املبـادرة الدوليـة         وأُ. وكندا والواليـات املتحـدة األمريكيـة      

 يف ، أُطلـق بنجـاح مـن مقاطعـة هينـان       ٢٠١١مـايو   /ويف أيـار  . اليت تشرف عليها األمم املتحدة    
      .  الستكشاف الفضاء"مشروع مرييديان"يف إطار  صاروخ أولالصني 

    احلطام الفضائي    
ــام    ــصني  ٢٠١١يف ع ــّدماً، حقَّقــت ال ــشاريع البحــث والتطــوير يف    تق ــن م  يف عــدد م
احلطــام الفــضائي واإلنــذار املبكــر ومحايــة املركبــات الفــضائية وختفيــف احلطــام مراقبــة جمــاالت 

 والنـهوض بالتعـاون     ئيةنشطة الفـضا  األة يف جماالت منها احلفاظ على       الفضائي، واكتسبت خرب  
تنفيذ التدابري املؤقتـة إلدارة ختفيـف        إىل تعزيز الصني   بادرتو. ضائيالدويل يف جمال احلطام الف    

واضــطلعت .  بفعاليــة االلتزامــات الدوليــة ذات الــصلةنفّــذت و،منــهاحلطــام الفــضائي واحلمايــة 
 يف تنظيم عمل جلنة التنسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام      فاعلالصني أيضا بدور    
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.  للفريق العامل املعـين بالبيئـة وقواعـد البيانـات       عامل صيين رئيساً   يِّنوُع. الفضائي وأسهمت فيه  
وشـاركت الـصني    . والـشروع يف تنفيـذها     مـشاريع البحـث    عـدد مـن    وقد أشرف على ختطيط   

ط الـساتل األمريكـي   و جلنـة التنـسيق عنـد سـق      نظّمتـها الـيت   كة  املـشتر أيضا يف عمليـات الرصـد       
      .  األرضإىل) ROSAT (ملاينوساتل روينتغن األ) UARS(لبحوث الغالف اجلوي األعلى 

     والتعاون الدوليانالتواصل    
متعلقـة بالفـضاء مـع     ثنائيـة  تعاون  يف مشاريع بفاعلية، شاركت الصني    ٢٠١١يف عام     

 وتعاون متعددة األطراف مـن خـالل جلنـة          تواصلواخنرطت يف عمليات    عدد كبري من البلدان     
 الدوليـة الرئيـسية العاملـة يف        مـات استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية وسـائر املنظ         

  . جمال األنشطة الفضائية
، عقــد برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات  ٢٠١١نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  

مــؤمتر األمــم ) برنــامج ســبايدر(دارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  الفــضائية يف إ
أفـضل  : املتحدة الدويل األول بشأن التكنولوجيات الفضائية املستخدمة يف إدارة خماطر الكوارث    

 وتلقـى  .من أجل التدخل الـسريع للتـصدي هلـا   تخطيط الاملمارسات من أجل احلد من املخاطر و      
  . ن مجيع السلطات املختصة، مبا يف ذلك إدارة الفضاء الوطنية الصينيةاملؤمتر دعما قويا م

طقـس الفـضاء، عقـدت الـصني املـؤمتر الـدويل الثـاين               بشأنواستجابة للمبادرة الدولية      
ــشأن       ــة الرابعــة ب ــدوة العلمي للعواصــف وعواصــف الغــالف املغناطيــسي وطقــس الفــضاء، والن

  .الربنامج الدويل للتعايش مع الشمس
ق للمرافــق يف ميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسَّ  عتبــار عــضوية الــصني  وبا  

ى أيـضا امليثـاق الـدويل بــشأن    املـسمّ (الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة       
إلغاثـة يف  ل توفد كـل شـهرين ممـثلني يف مهـام مـدهتا أسـبوع       فإهنا  ،  )الفضاء والكوارث الكربى  
      . حتقيق أهداف امليثاقيف بذلك حاالت الطوارئ، مسهمة
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  *تايلند    
 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠[
 مــن األعــوام الــيت شــهدت أكــرب جنــاح لتايلنــد يف جمــال تكنولوجيــا  ٢٠١١كــان عــام   

.  يف العديـــد مـــن احملافـــل الدوليـــةبفاعليـــةوشـــاركت الوفـــود التايلنديـــة . الفـــضاء وتطبيقاهتـــا
يــة يلنــد االجتمــاع الرابــع جمللــس إدارة مركــز ســرييندهورن الــدويل للمعلومات      واستــضافت تا

، وضم هـذا االجتمـاع مـشاركني مـن     ٢٠١١أبريل / نيسان ٥ و ٤اجلغرافية يف فوكيت، يومي     
كمـا استـضافت تايلنـد      . جامعة ووهان يف الصني، ومـن وزارة العلـوم والتكنولوجيـا يف تايلنـد             

 قبل االجتمـاع    )آسيان ( التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا      اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا   
  الوزاري غـري الرمسـي الـسادس للرابطـة بـشأن العلـم والتكنولوجيـا، الـذي عقـد يف كـرايب يـوم                        

واعتمــد االجتمــاع تقريــرا ووثيقــة ختاميــة ُتعــرف باســم   . ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٧
تعزيــز القــدرة  يفوالتكنولوجيــا واالبتكــار العلــم تــسخري "مبــادرة كــرايب، موضــوعها الرئيــسي 

ومتاشــيا مــع اجلهــود املبذولــة لتحقيــق هــدف ".  واســتدامتها ومشوليتــها آســيانالتنافــسية لرابطــة
، اتفـق االجتمـاع علـى متابعـة مبـادرة كـرايب، الـيت        ٢٠١٥حبلـول عـام   " مجاعة اآلسـيان  "إقامة  

ســاتل رصــد أيــضا اعتبــار رحــت تايلنــد واقت.  رئيــسيةًجمــاالٍت حتــدِّد مثانيــة مــسارات مواضــيعية
  . من املبادرة اخلاصة ببلدان الرابطةجزءااألرض التابع للرابطة 

 تـواتر الكـوارث الطبيعيـة قـد ازداد يف جنـوب شـرق آسـيا يف                  وتدرك تايلنـد جيـدا أنَّ       
 جزئيـا إىل أسـباب أو دورات طبيعيـة، ولكـن            الكـوارث   تلك  شّدة ُتعزىورمبا  . اآلونة األخرية 

وتبـيَّن أنَّ  .  أيـضا إىل عـدم كفايـة التخطـيط وعـدم االسـتعداد           ُتعـزى  ميكن أن    الوخيمةجها  نتائ
نظــم رصــد األرض، الــيت تــشمل الــسواتل البــصرية والراديويــة، والنمــاذج التحليليــة وشــبكات  

ــة خــالل الفيــضانات الكــربى الــيت    تكنولوجيــات قيِّكانــتاملعلومــات واالتــصاالت،  مــة للغاي
، وذلــك مــن حيــث  ٢٠١١ يف عــام راً ومــؤّخ٢٠١٠ وعــام ٢٠٠٦ عــام وقعــت يف تايلنــد يف

مـا سـببته مـن      قدرهتا على التنبؤ والرصد والتقييم فيمـا خيـص املنـاطق الـيت مشلتـها الفيـضانات و                 
  .اإلعمار أضرار فضال عن اإلغاثة وإعادة

وال تــزال منطقــة اآلســيان حباجــة إىل ســاتل ونظــام رصــد خاصــني هبــا تتــشارك يف           
ومـن احللـول املمكنـة يف هـذا الــصدد     .  أو يف تـشغيلهما البلـدان األعـضاء يف الرابطــة   ملكيتـهما 
ة يفـه، أو أداء مهمّـ     ل على تـشغيل سـاتل تـشترك يف ملكيتـه البلـدان املعنيـة وتتقاسـم تكا                 التعاونُ

                                                         
ملؤمتر كورقة غرفة اجتماعات إىل ا ٢٠١١عام ل الفضائية تهاأنشط عنالكامل لتايلند سُيقدَّم التقرير القطري  *  

  .خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية التقنية والعلمية
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مــشتركة تتقاســم فيهــا البلــدان تكــاليف املنــصة األساســية ويتحمــل كــل بلــد مــسؤولية أجهــزة 
  .ة به احملمولة على متنهااالستشعار اخلاص

التابعـة  وتأمل تايلند، من خالل وكالة تطوير تكنولوجيا الفضاء واملعلوماتية اجلغرافيـة               
باعتباره  شغَّل هذا الساتل ساتل رصد األرض اخلاص بالرابطة وأن ُيتستفيد منطقة آسيان من، أن هلا

  .تكنولوجيا الفضاءجمال مماثلة يف منصة إقليمية لدعم سائر املناطق النامية اليت تواجه قيودا 
م يف تايلنـد عـدد مـن حلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة يف                 وعالوة على ذلـك، ُنظِّـ       

 ونظـم املعلومـات   عـن ُبعـد  جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا، وال سـيما يف جمـال االستـشعار          
. االت وتعزيــزهاجلغرافيــة، وذلــك لتوســيع نطــاق اســتخدام تلــك التكنولوجيــات يف خمتلــف اجملــ

إينومـارت  - التكنولوجيـا واالبتكـار تكنومـارت      معـرض  ٢٠١٢وتعتزم تايلند أن تنظم يف عـام        
٢٠١٢) TechnoMart-InnoMart (   ــن ــرة م ــانكوك يف الفت ــاين ١٣ إىل ٥يف ب ــانون الث ــاير / ك ين
 يف الواليــات املتحــدة) ناســا(، بالتعــاون مــع اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء ٢٠١٢

  .األمريكية والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
 واخلـسف األرضـي    التحـات الـساحلي    للحـد مـن    وتستخدم تايلند تكنولوجيا الفـضاء      
 مــن خــالل وكــاالت متنوعــة معنيــة بتجميــع متكــامالً تنفيــذاً وُتنفــذ مــشاريع عديــدة. يف البلــد

 IKONOS : الـواردة مـن الـسواتل التاليـة        واستخدام الصور الساتلية املنخفضة والعالية االستبانة     
أســـتر /تـــريا و٥ )Landsat(" الندســـات "عـــن ُبعـــد  وســـاتل استـــشعار األرض  QuickBirdو
)Terra/ASTER (موديس  /ترياو)Terra/MODIS(           جنبا إىل جنب مـع اإلدارة الوطنيـة لدراسـة ،

للخـدمات الـيت    وتعـرب تايلنـد عـن تقـديرها         . احمليطات والغالف اجلـوي يف الواليـات املتحـدة        
  .لو هذه السواتلرها مشّغيوفّ

ويؤمـل يف أن  .  الصور الساتلية واخلرائط التفسريية بالشكلني الرقمي والـورقي       وتصدر  
لكـوارث  ل للتـصدي  الختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لـيس          السبيلد  ُتنظَّم النتائج تنظيماً جيدا ومتهِّ    

ي تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا       تؤّدوسـ .  مجعـاء  فحسب بل وكذلك لتحقيق رفاهيـة البـشرية       
  .دوراً حيويا يف هذا املسعى

ع تايلند، باعتبارهـا مـن الـدول األعـضاء يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            وتتطلّ  
  .األغراض السلمية، إىل االستمرار يف تسخري تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا خلري البشرية مجعاء

  


